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Восьма серія
СМС:

«Привіт☺ Для гостей ми замовили автобус. Він чекатиме біля готелю о
14:00 (чотирнадцятій) годині. Повідом, будь ласка, гостям. Ти із
Сімоном, замовляйте таксі та приїздіть нарешті. Оля»

Марія:

«Котра зараз година? 11:10 (одинадцята година десять хвилин)?
Пізно… Добрий день. Нам потрібне таксі на вулицю Городоцьку, номер
65 (шістдесят п’ять), на 11:25 (одинадцяту двадцять п’ять). Так. Добре.
Дякую. До побачення».

Мама:

«Любі діти, ми щиро вітаємо вас із одруженням. Весілля – особлива
подія в житті. Бажаємо вам вічного кохання, здоров’я та щастя».

Тато:

«Любіть одне одного, поважайте та підтримуйте. Пам’ятайте: ми
завжди готові вам допомогти. Ну а тепер: гірко!»

Гості:

«Гірко! Гірко! Гірко!»
(Коли на українському весіллі кричать «гірко», то треба цілуватися,
щоб було солодко)

Сімон:

«Ти дуже гарно танцюєш».

Марія:

«Я відвідую уроки танців. Ти теж гарно танцюєш».

Сімон:

«Дякую. Я люблю танцювати. Моя мама - вчителька танців».

Марія:

«Як кла-а-асно… »

Сімон:

«Я вже чекаю, коли ти приїдеш до Бамберга».

Марія:

«Вже скоро».
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Folge 8

SMS:

„Hallo. Wir haben einen Bus für die Gäste bestellt. Er wird um 14:00 Uhr
(vierzehn Uhr) beim Hotel warten. Bitte informieren Sie die Gäste. Du und
Simon, ruft ein Taxi und kommt endlich. Olya.“

Maria:

„Wie spät ist es jetzt? 11:10 Uhr (elf Uhr zehn Minuten)? Spät… Guten Tag.
Wir brauchen ein Taxi zur Horodotska-Straße 65 (fünfundsechzig) um 11:25
Uhr (elf Uhr fünfundzwanzig). Ja. Gut. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.“

Mutter:

„Liebe Kinder, wir gratulieren euch herzlich zu eurer Hochzeit. Eine Hochzeit
ist ein besonderes Ereignis im Leben. Wir wünschen euch ewige Liebe,
Gesundheit und Glück."

Vater:

„Liebt einander, respektiert und unterstützt euch gegenseitig. Vergesst nicht
(wörtwörtlich: erinnert euch immer daran): Wir sind immer bereit, euch zu
helfen. Jetzt aber: Bitter!“

Gäste:

„Bitter! Bitter! Bitter!“
(Wenn man bei einer ukrainischen Hochzeit „BITTER“ schreit, muss man
sich küssen, sodass es süß wird)

Simon:

„Du tanzt sehr gut.“

Maria:

„Ich besuche Tanzunterricht. Du tanzt auch gut.“

Simon:

„Danke. Ich liebe es zu tanzen. Meine Mutter ist Tanzlehrerin.“

Maria:

„Cool!“

Simon:

„Ich warte schon darauf, dass du nach Bamberg kommst.“

Maria:

„Schon bald.“

