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 |ודיברנו ודיברנו ודיברנו ;א 0

 |ובסוף אה  1

 |מקליט אותנו& ו   2

 |ואנחנו לא יודעים  3

 ||ואנחנו לא יודעים)..(   4

 ||[רגע רגע רגע] ;ב 5

- [ו] ;א 6

 |ודיברנו כל מיני אתה יודע  7

 ||איזה בידור היה).(   8

 |שתי שקל שהוא לוקח אותם ;ג 9

 |אתה שקט).(   10

 |אין חשבון גברת ;ד 11

 |יש ;ג 12

 |לא ;ד 13

 |אין אין  14

 \אה בלי כסף אתה לוקח את זה ;ג 15

 |בלי כסף ;ב 16

 |שני שקל ;ג 17

 |מגיע לו ;ב 18

 |הוא בחור טוב  19

 |אתה לוקח לי את הפרנסה).(  ;ג 20

 |מרוויחככה הייתי   21

22  |@@ 

 |לא ככה)...(   23

 |[למעלה]קודם תתחיל מ  24

 |[הרבה]                     ;ב 25

 {|mishama}הרבה יותר טעים משמה   26

 |קודם כל תתחיל מלמעלה ;ג 27

 | נס -שכל ה  28

 |שהשוקו יילך  29

 |כן ;ד 30

 ||הבנו  31

 |איזה ;א 32

 |שלי איזה שלך  33

 |תבחרי ;ב 34

 |איזה את רוצה  35

 |לא ;א 36

 |אה  37

 |זה אין מלאות  38

 |את היותר מלא היא רוצה ;ג 39

 |כן ;א 40

 |לא -אנ  41

 \זה לא יותר מלא  42

 |אז קחי את זה ;ב 43
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 |את היותר מלא תקחי ;ג 44

 |לא)..(  ;א 45

 |אין לזה כאילו שינוי  46

 |ככה עושים ;ג 47

 |קודם למעלה  48

 |את הקפה  49

 |ועליו  50

 |ככה  51

 |אז את רואה  52

 |הקפה עולה  53

 |ואותו דבר פה  54

 |חצי וחצי ;ב 55

 |בכוח אתה רוצה שאני אשמין)...(  ;א 56

 |שאני אהיה כמו אשתך  57

 |לא ;ג 58

 |כמו אשתו כבר לא תהיי  59

 | חכי).(   60

 |חכי  61

 |יו ;א 62

 |איזה גודל  63

 |מה ;ב 64

 \לא טעים)..(   65

 |תביא את זה להנה קצת ;ג 66

 |קרוב  67

 ||וככה יהיה לך חתיכות של שוקולד).(   68

 ||לא טעים)...(   69

 |איפה האולר ;ב 70

 |אצלה ;ג 71

 |בתוך היד)..(  ;א 72

 |לא נורא  73

 |לא ;ב 74

 |יש לו אולר  75

 |:לא ;ג 76

 ##| ;א 77

 |הוא עכשיו גירד את התחת ;ג 78

 |זה עשה ככה בזין  79

 |[ביד]כדי   80

 |[טוב יאללה]      ;א 81

 |[[בזין]]  82

 |[[מה]] ;ג 83

 |קרה לך  84

 @@@| ;א 85

 |לא ;ג 86

 |ביד  87

 |ראית איך שהוא עשה ככה  88

 |לא ;ד 89

 |הרי בגללך הסכין ברח ככה ;ג 90

 |הסכין##  ;ד 91

 |רגע ;ג 92
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 |[##אצלו ]הוא הוא לקח את זה   93

 |[הבטן -הב]                              ;ב 94

 |הבטן מפריע לו להוציא את זה  95

96  |@@@@ 

 |מה קורה ;ג 97

 |תביא ;ב 98

 |אבל זה חצי כוס ;א 99

 |טוב)..(  ;ג 100

 |הוא  101

 ||לך תמלא לי את זה  102

 |אה  103

— תגיד לו שישימו  104

 |לא ;ב 105

 \מספיק  106

 |לא שימלא לך מים ;ג 107

 |זה כבר השני שלי ;ב 108

 &|  ;ד 109

 \יש משהו  110

 \מצאת משהו  111

 |יש ;ג 112

 |מה אה  113

 |בזה לא יצא לנו כלום  114

 |לא לי  115

 |ולא לך  116

 |לחוד אני עשיתי עוד שתיים  117

 |גם כן  118

 |לא יצא  119

 ##|אה  ;ד 120

 |אני לא עשיתי חשבון טוב  121

 @@@| ;ג 122

 |זה הבעיה ;ד 123

 |מישהו לקח אבל ;ג 124

 ###| ;ד 125

 |אין לנו ;ג 126

 |מזל אנחנו  127

 |היינו אחרונים במחזור  128

 |שלוש שקל)..(   129

 |עשר שקל  130

 |שקלעשרים   131

 \זה כסף  132

 |אז בוא תשב)...(  ;ד 133

 |שב  134

 \סתם ניצחנו  135

 |שים מים ;ג 136

 |שימלא  137

 | למה ;ב 138

 |מספיק  139

 \אני מספיק לך חצי)..(  ;ג 140

 |הנה ;ב 141
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 |זה בשביל אשתך  142

 |הוא  143

 |לא מגיע לו  144

 |כן ;ג 145

- לא שאנח ;ב 146

 |גם אם תיתן לי ;ג 147

 |אני לא אוכל  148

 |לא שלא מגיע לי  149

 |תן עשר שקל)...(  ;ד 150

 |אני אוכל חטיף  151

 |מה עם אה ;א 152

153  |& 

 | למה אתה לא שם מים ;ג 154

 |שמה  155

 |לא ;ב 156

 |אחר כך זה יהיה דליל  157

 | אה חלב -ככה ע  158

 |זה בסדר  159

 |כן  160

 \נו שאלת אותו בנוגע לדירה ;א 161

 \שהתווכחנו אז  162

 |אה ;ב 163

 |לא ;ג 164

 |לא ;ב 165

 |עוד לא  166

 \[לא שאלת] ;א 167

 |[הוא לא ראה אותו בכלל] ;ג 168

 | לא ;ב 169

 |דיברתי איתו בטלפון  170

- כן ו ;א 171

 | הוא צריך עכשיו לעבור ניתוח ;ב 172

 |בעין  173

 |יש לו מה לעשות)..(  ;א 174

 \קטרקט  175

 |כן ;ב 176

 |להחליף לו את הרשתית של העין)..(   177

 |כן ;א 178

 |מה ;ג 179

 |זה לא קטרקט  180

 |מה זה ;ב 181

 |לא ;א 182

 |רשתית זה גם כן קטרקט  183

 |הנה ;ג 184

 |עשתה רשתית&   185

 |והיא לא רואה  186

 |טוב ;א 187

 ###|הוציאו לה את ה  188

 |בגלל זה  189

 |מי מי ;ב 190
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 |אה ;א 191

 |החוטים כנראה דקרו לה  192

 |וכאב לה  193

 |היא הלכה עכשיו  194

 |הוציאו לה את החוטים  195

 |והיא אומרת שהיא לא רואה -וה  196

 |מי ;ב 197

 |גיסתי ;א 198

199  |& 

 ||הלבן זו עם השיער  200

 |שלשום דיברנו איתה  201

 |אז היא אמרה  202

 |בעין אחת  203

 | אני לא  204

 |אני לא רואה  205

 |איפה היא הלכה ;ב 206

 \[דרך קופת חולים]  207

 |[אהה] ;א 208

 |אני לא יודעת  209

 |כן).(  ;ג 210

 |זה של בית חולים  211

 |הוא הלך לרופא פרטי ;ב 212

 |אהה ;א 213

 | בבת ים ;ב 214

 |יש מכון  215

 |מומחה גדול).(   216

 |התור שלו בעוד חודש  217

 |נתנו לו לעוד שלושה חודשים  218

 |הוא אמר).(   219

 |בשום אופן  220

— אני לא  221

 |והרופא עיניים שבדק אותו)..(   222

 |הוא אמר).(   223

 |כל הסחרחורות שאתה מרגיש  224

 ||זה הכל בגלל העין  225

 |שאתה מתאמץ עם העין הזו).(   226

 ||בגלל שאתה לא רואה בעיניים  227

 |ככה זה ;א 228

 |לו כוס{ heveta}למה לא הבאת )...(  ;ג 229

 |איך הוא ישתה את זה בלי כוס  230

 \אוכל את זה)...(   231

 |קודם זה לא הקליט ;ב 232

 |הקליטמה זה לא  ;ג 233

 |הלכתי שמה ;ב 234

 |בדקתי  235

 |ראיתי זה לא מקליט  236

 |למה ;ג 237

 |אז כל מה שדיברנו  238

 \[לא הקליט]  239
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 |[עכשיו] ;ב 240

 |עכשיו זה מקליט  241

 \כל מה שדיברנו לא הקליט ;ג 242

 |אני לא יודע ;ב 243

 |אם כל מה שדיברנו  244

 |הפסיק ראיתי שמה פתאום  245

 |על זה# שמעתי שאתה רוצה  ;א 246

 |[לא] ;ג 247

 |[עכשיו זה מקליט] ;ב 248

 |זה לא הקליט את זה כנראה ;ג 249

 |לא ;ב 250

 |הדלקתי את זה בבית  251

 |לא יכול להיות ;ג 252

 |אז איך זה לא הקליט  253

 |אולי זז משהו).(  ;ב 254

 |חוט  255

 {|shmut}שמוט   256

 |שום דבר ;ג 257

 |אם היה זז חוט  258

 |אז גם עכשיו שהדלקת  259

 |[##]לא היה   260

 |[לחץ על זה]            ;א 261

 |כנראה  262

 \המכשיר זה בשביל הלב ;ד 263

 |לא ;ב 264

 |זה סקר ;ג 265

 |סקר  266

 |מקליט ;ב 267

 \זה הכל ;ד 268

 |סקר ;ג 269

 |זה  270

 |עושים סקר  271

 ##|הבחור הזה הוא כל כך   272

 @@| ;ב 273

 |אז תן את כל הדיבורים שדיברנו ;ג 274

 |בחזרה  275

 |לא).(  ;ב 276

 |נחזור על זה עוד פעם  277

 |אז מה לעשות)...(   278

 |זה חלב רגיל ;ג 279

 |זה לא  280

 |חלב קופסאות  281

 \אתה לא מבין  282

 \לא מרגישה את ההבדלאת  ;ב 283

 #####|בשקית  ;א 284

 \אין הבדל כמו שמה ;ב 285

 |יש אחר ;א 286

 |שמה זה חלב עמיד ;ג 287

— ופה זה  288
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 \רוצה חצי ;ד 289

 |אחר כך ;ג 290

 |תגמור  291

— [מה ש]  292

 |[הנה יש פה] ;א 293

 |תגמור ;ג 294

 |תגמור  295

 |מה שיישאר  296

 |תיתן לי  297

 |אני יודע)...(   298

 |שזה לא יקרה לך כלום  299

 |אני רואה לפי העיניים  300

 @@@@@| ;א 301

 |תגיד לו ש ;ב 302

 |שיחכה).(   303

 |לא ;ג 304

 |אם זה לא יהיה טוב  305

 |הוא ישאיר לי  306

 |אם זה יהיה טוב  307

 |הוא יאכל  308

 |עכשיו זה החלק ;א 309

 |של כל המוסיקה הזה  310

 |וזה יהיה רעש  311

 |איזה רעש יש פה  312

 |מה ;ג 313

 |רעש###   314

 ||היא תראה איפה אנחנו יושבים)..(   315

 |כולם פנסיונרית)...(  ;א 316

 |פנסיונרים  317

 |ואין לנו מה לעשות  318

 |תספרי מה נשמע ;ב 319

 \מה נשמע ;א 320

 |כן ;ב 321

 |איך את מרגישה ;ג 322

 |מה את מרגישה).(   323

 |עכשיו בסדר ;א 324

 ||אני יודעת  325

 |רגע ;ב 326

 |אני אסתכל אם זה מקליט  327

 |לא רגע ;ג 328

 |מה בעלך עושה  329

 | [עושה]  330

 |[בעלי] ;א 331

 |[[לא עושה]] ;ג 332

 |[[בעלי]] ;א 333

 |אותיכל היום עוזב   334

 |לבד  335

 |כן ;ג 336

 |ומה הוא עושה  337
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 |בא יושן ;א 338

 |מדליק את הטלוויזיה  339

 |יושן  340

 |רואה כדורגל ;ג 341

 |יושן  342

 |רואה כדורגל ;א 343

 |יושן  344

 |רואה זה יושן  345

 |אני מסתכלת ככה פתאום  346

 |מאחורנית -אני מסתכלת ככה מא  347

 |אני רואה הוא  348

 |לדבר איתו{ cax}צריך   349

 |אני רואה הוא יושן  350

351  |@@@@@ 

 |מה את רוצה ;ד 352

 |כל היום הוא בחוץ  353

 |שילך הבייתה[##]  354

 | [בא ויושן] ;א 355

 |ראה ;ג 356

 |ראה  357

 |ראה ממול שכנה  358

 |בלי אה עם תחתונים  359

 |כן)..(  ;א 360

 |גם עכשיו  361

 |תגידי לו ;ג 362

 |הוא צוחק קצת  363

 |הוא חושב שאני צריך עזרה  364

 |יכול להיות ;ד 365

 |באמת ;ב 366

 |השכנה שלכם מסתובבת עם תחתונים ב  367

 \מרפסת  368

 |כן ;ג 369

 |ממול  370

 |אה ;ד 371

 |בשביל זה אתה גר שם מול  372

373  |@@@@ 

 \היא יפה ;ב 374

 |לא ;א 375

 |לא ראיתי אותה אף פעם מקרוב  376

 |אבל היא  377

 |יש לה גוף יפה  378

 |-היא רזה ו  379

 |[רוסייה] ;ג 380

 |[אבל] ;א 381

 |אני לא יודעת אם היא  382

 ||יפה  383

 |היא רוסייה ;ג 384

 |רוסייה ;ב 385

 |היא חייבת להיות יפה  386
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 |לא לא ;א 387

 |כל הרוסיות יפות ;ב 388

 |היא נשואה גם ;ג 389

 |יש לה ילד  390

 |נשואה ;א 391

 |ויש לה ילד  392

 |וכל הזמן היא מכבסת  393

 |[היא ערומה]כל הזמן  ;ד 394

 |[כל הזמן ערומים]הם        ;א 395

 \אה היא ובעלה ;ב 396

 |לא ;ג 397

 |[בעלה לא]  398

— [כאילו] ;א 399

 |יותר## דווקא בעלה  ;ג 400

 |ההיא לא  401

 |לא ;א 402

 |בעלה גם תמיד עם תחתונים  403

 |לא ;ג 404

 |כל הזמן  405

 |כאילו ;א 406

 |גוף עליון  407

 |והיתר ערום  408

 |עם תחתונים  409

 |וכל הזמן היא מכבסת  410

 |זה בדיוק ;ג 411

 |המרפסת עד פה  412

 |החור שלה פה  413

414  |####### 

 |אנחנו פה  415

 |החור פה  416

 @@@@| ;ב 417

 |היא אולי ;א 418

 |היא אולי חושבת שלא רואים  419

 |איזה לא רואים ;ג 420

 |מה לא רואים  421

 |כי יש מעקה ;א 422

 |אהה ;ב 423

 |כמו שלנו המעקה ;ג 424

 |רואיםאז היא חושבת שלא  ;ב 425

 |או אולי לא אכפת לה)..(   426

 |לא ;א 427

 |ברור שלא אכפת לה  428

 |אבל  429

 |היא אולי חושבת שלא רואים  430

 ||אני לא יודעת  431

 

 


