C612_3_sp1_001
C612_3_sp3_001
C612_3_sp1_002
C612_3_sp1_003
C612_3_sp3_002
C612_3_sp1_004
C612_3_sp3_003
C612_3_sp3_004
C612_3_sp3_005
C612_3_sp3_006
C612_3_sp2_001
C612_3_sp3_007
C612_3_sp3_008
C612_3_sp3_009
C612_3_sp3_010
C612_3_sp3_011
C612_3_sp3_012
C612_3_sp3_013
C612_3_sp3_014
C612_3_sp3_015
C612_3_sp3_016
C612_3_sp3_017
C612_3_sp3_018
C612_3_sp3_019
C612_3_sp1_005
C612_3_sp1_006
C612_3_sp1_007
C612_3_sp1_008
C612_3_sp2_002
C612_3_sp2_003
C612_3_sp1_009
C612_3_sp2_004
C612_3_sp1_010
C612_3_sp2_005
C612_3_sp2_006
C612_3_sp2_007
C612_3_sp1_011
C612_3_sp1_012
C612_3_sp1_013
C612_3_sp2_008
C612_3_sp2_009
C612_3_sp2_010
C612_3_sp2_011
C612_3_sp1_014
C612_3_sp2_012
C612_3_sp2_013
C612_3_sp1_015
C612_3_sp1_016
C612_3_sp2_014

רוצה קפה עם הל \
אז אה |
בא לך \
את גם שותה \
היא עשתה מסיבת –
עם הל \
לא ||
היא עשתה מסיבת רווקות ||
באודים ||
אמ |
מסיבת @|| @..
@| @..
@@ |
הגיעה עם אה |
עם קרח |
@| @..
(אמ) |
@| @..
והיא חזרה |
כי@| @.
@ והלכה לישון ||
ואני עוד הייתי ערה ||
באחת וחצי הוא הגיע |
ישבנו ופטפטנו עד שלוש וחצי |
מוטי |
או יש קפה מ |
מפרקולטור כזה ||
מה אתה מעדיף ||
גם גם ||
טוב טוב ||
זה \
כן כן ||
פרקולטור עדיף \
כן ||
כן ||
מעדיף ||
את -אה |
אז יש תוצרת חוץ |
או עם הל ||
לא לא ||
לא משנה ||
לא משנה ||
תוצרת חוץ זה בסדר |
בסדר \
הל זה בסדר @|| @..
לא משנה לי ||
זה הכול בשביל ההקלטה ||
<צחוק>
סליחה \

C612_3 p. 1

C612_3_sp1_017
C612_3_sp1_018
C612_3_sp1_019
C612_3_sp1_020
C612_3_sp1_021
C612_3_sp2_015
C612_3_sp1_022
C612_3_sp1_023
C612_3_sp2_016
C612_3_sp1_024
C612_3_sp2_017
C612_3_sp1_025
C612_3_sp1_026
C612_3_sp1_027
C612_3_sp1_028
C612_3_sp1_029
C612_3_sp2_018
C612_3_sp2_019
C612_3_sp1_030
C612_3_sp2_020
C612_3_sp2_021
C612_3_sp2_022
C612_3_sp2_023
C612_3_sp2_024
C612_3_sp2_025
C612_3_sp2_026
C612_3_sp2_027
C612_3_sp2_028
C612_3_sp2_029
C612_3_sp1_031
C612_3_sp2_030
C612_3_sp2_031
C612_3_sp1_032
C612_3_sp2_032
C612_3_sp1_033
C612_3_sp2_033
C612_3_sp1_034
C612_3_sp2_034
C612_3_sp2_035
C612_3_sp1_035
C612_3_sp2_036
C612_3_sp1_036
C612_3_sp1_037
C612_3_sp1_038
C612_3_sp1_039
C612_3_sp1_040
C612_3_sp2_037
C612_3_sp2_038
C612_3_sp2_039

זה בשביל ההקלטה ||
אתה רואה |
זה קפה מקוסטה ריקה ||
לדעתי אחד ה |
הקפאים ה-- @ -
אהה ||
הייתי שם פשוט ||
אז אה |
אתה שומר את זה במקפיא ||
בדיוק --
כן \
כן ||
במקפיא ||
יש לי פה ג'ונגל קטן ||
זה דבר נהדר ||
שתדע לך ||
כן ||
זה-- @-
זה |
אמא שלי |
אני מ-- -
מה שאני יכול להגיד לך |
זה שאמא שלי |
במשך |
כל שנות חייה |
אני חושב ||
היה לה הזה של סב |
זה של סב |
אני מכיר את זה |
אוקיי ||
כאילו שאני מכיר את זה זה |
והיום זה עשוי מאלומיניום מלוטש |
זה פשוט |
פעם זה היה מ |
כן מ |
אה מ |
פח כזה ||
מברזל |
זה היה מברזל |
כן \
עם אה |
עכשיו תדע לך ||
האיטלקים |
דיברתי עם כמה איטלקים אומרים ככה ||
אסור לשטוף את זה ||
כי זה ציפ-- -
כן ||
כדי שיישאר ה |
בטח ||
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C612_3_sp1_041
C612_3_sp1_042
C612_3_sp1_043
C612_3_sp2_040
C612_3_sp2_041
C612_3_sp1_044
C612_3_sp1_045
C612_3_sp2_042
C612_3_sp1_046
C612_3_sp1_047
C612_3_sp2_043
C612_3_sp2_044
C612_3_sp1_048
C612_3_sp1_049
C612_3_sp2_045
C612_3_sp1_050
C612_3_sp2_046
C612_3_sp1_051
C612_3_sp1_052
C612_3_sp1_053
C612_3_sp1_054
C612_3_sp1_055
C612_3_sp1_056
C612_3_sp1_057
C612_3_sp1_058
C612_3_sp1_059
C612_3_sp1_060
C612_3_sp1_061
C612_3_sp1_062
C612_3_sp1_063
C612_3_sp2_047
C612_3_sp1_064
C612_3_sp2_048
C612_3_sp1_065
C612_3_sp1_066
C612_3_sp2_049
C612_3_sp2_050
C612_3_sp1_067
C612_3_sp2_051
C612_3_sp1_068
C612_3_sp1_069
C612_3_sp1_070
C612_3_sp1_071
C612_3_sp1_072
C612_3_sp1_073
C612_3_sp2_052
C612_3_sp2_053
C612_3_sp2_054
C612_3_sp2_055

אה מ -רק להעביר מים וזה ||
עכשיו מה שקורה |
לא יש פשוט משהו |
צובר אבל אה |
כן ||
עובש ||
אני קצת מפחד מזה |
אני יודע אני יודע ||
ואז אני מעביר |
תראה אני מ-- -
כי אנחנו לא משתמשים מספיק ||
ככה היו |
זה נכון ||
אם אתה כל --
אם היו משתמשים כל יום |
נכון ||
אז אין בעיה ||
תשמע ||
אני מאוד |
אני |
לא יודע אם אני חולה אה |
ניקיון |
אבל אני |
מאוד מאוד מקפיד ||
אז למשל אני |
אמ |
שוטף ידיים איזה מאה פעם |
כל סיר שאני לוקח |
וזה |
אני מעביר |
שוטף ||
שוטף |
כן ||
אם אני שם בצנצנות |
אני שם מים חמים |
כן ||
לשטוף בפנים ||
אתה מבין |
כן ||
אני |
מקפיד מאוד מאוד |
כי |
בכל זאת אתה מבין |
משהו קטן |
וזה |
לא לא ||
אתה צודק ||
זה גם יכול להיות אה |
זה ||
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C612_3_sp2_056
C612_3_sp2_057
C612_3_sp2_058
C612_3_sp1_074
C612_3_sp2_059
C612_3_sp2_060
C612_3_sp2_061
C612_3_sp2_062
C612_3_sp2_063
C612_3_sp2_064
C612_3_sp2_065
C612_3_sp1_075
C612_3_sp1_076
C612_3_sp1_077
C612_3_sp2_066
C612_3_sp2_067
C612_3_sp2_068
C612_3_sp2_069
C612_3_sp2_070
C612_3_sp2_071
C612_3_sp2_072
C612_3_sp2_073
C612_3_sp2_074
C612_3_sp2_075
C612_3_sp2_076
C612_3_sp2_077
C612_3_sp2_078
C612_3_sp2_079
C612_3_sp2_080
C612_3_sp2_081
C612_3_sp1_078
C612_3_sp1_079
C612_3_sp2_082
C612_3_sp2_083
C612_3_sp2_084

אני ראיתי איך @@ רותי מבשלת את ה |
מלפפונים |
זה המלפפונים שהיא עושה ||
כן ||
כי היא כל כך מקפידה |
לא מגע ידיים וזה |
והיא שוטפת באמת את הצנצנת לפני זה |
והיא |
אה |
מרתיחה |
זאת אומרת את המים |
כן ||
צריך להרתיח |
ו --
כדי |
כן ||
כדי לנקות את זה ||
אחרת |
הת-- -
והמלפפונים האלה תוך --
@ ||
נשארים שלושה חודשים |
כי היא עושה כמות גדולה |
הם עדיין קח-- -
קשיחים ו אמ |
ממש אה |
נעימים מאוד ל ל ל |
לאוכל ||
ואם אתה שם את הידיים או משהו כזה |
אז זה |
לא ||
מספיק שאתה שם ||
זה מיד אה ||
מתרכך ||
כן ||
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