C711_0_sp2_001
C711_0_sp1_001
C711_0_sp1_002
C711_0_sp2_002
C711_0_sp1_003
C711_0_sp2_003
C711_0_sp1_004
C711_0_sp1_005
C711_0_sp2_004
C711_0_sp2_005
C711_0_sp2_006
C711_0_sp1_006
C711_0_sp1_007
C711_0_sp1_008
C711_0_sp2_007
C711_0_sp1_009
C711_0_sp1_010
C711_0_sp1_011
C711_0_sp2_008
C711_0_sp2_009
C711_0_sp2_010
C711_0_sp1_012
C711_0_sp1_013
C711_0_sp1_014
C711_0_sp1_015
C711_0_sp1_016
C711_0_sp2_011
C711_0_sp1_017
C711_0_sp1_018
C711_0_sp1_019
C711_0_sp1_020
C711_0_sp1_021
C711_0_sp2_012
C711_0_sp1_022
C711_0_sp1_023
C711_0_sp1_024
C711_0_sp2_013
C711_0_sp1_025
C711_0_sp2_014
C711_0_sp1_026
C711_0_sp1_027
C711_0_sp1_028
C711_0_sp2_015
C711_0_sp1_029
C711_0_sp2_016
C711_0_sp1_030
C711_0_sp1_031
C711_0_sp1_032
C711_0_sp1_033

אז למה לא יום שישי בערב \
כי שישי אוכלים בחדר אוכל ||
יש ארוחה חמה ||
אויש |
זה ייאוש שבת ||
די ||
זה ארוחה של נקניקיות וגזר גמדי ||
<חריקה> זוועה ||
אז למה אתם לא מכינים גם בבי-- -
אז --
אז למה אתם אוכלים שתי ארוחות ||
שבת \
כי לא ||
כי שבת לא כל כך אוכלים בצהריים יותר מדי ||
באמת \
זה תמיד כזה |
הולכים לים קצת |
וזה ||
אצלנו שבת בצהריים זה ארוחה מאוד גדולה ׀׀
שישי בערב ||
שתי ארוחות ||
אז זהו |
אז אצלנו זה שישי בערב |
ושבת בערב ||
שבת בערב עושים אה |
כל אחד את הפייבוריט שלו ||
מה אתם עושים \
<חריקה> בדרך כלל שניצל ׀
ו|
שעועית |
ותפוחי אדמה |
לאחות שלי |
כל זה רק לה \
כן |
לא ||
ואוכלים גם אחרים ||
כן ||
אבל |
לא |
כאילו לכל אחד --
דור |
לפעמים עושים לו המבורגר |
@@ ||
אבא שלי לפעמים עושים לו דג |
@|| @...
ולי |
פסטה |
אני יודעת |
לפעמים עושים סיני מוקפץ כזה ||

C711_0 p. 1

C711_0_sp2_017
C711_0_sp1_034
C711_0_sp1_035
C711_0_sp2_018
C711_0_sp1_036
C711_0_sp1_037
C711_0_sp2_019
C711_0_sp1_038
C711_0_sp2_020
C711_0_sp2_021
C711_0_sp2_022
C711_0_sp2_023
C711_0_sp1_039
C711_0_sp2_024
C711_0_sp2_025
C711_0_sp1_040
C711_0_sp2_026
C711_0_sp2_027
C711_0_sp2_028
C711_0_sp2_029
C711_0_sp2_030
C711_0_sp1_041
C711_0_sp1_042
C711_0_sp1_043
C711_0_sp2_031
C711_0_sp2_032
C711_0_sp2_033
C711_0_sp2_034
C711_0_sp2_035
C711_0_sp2_036
C711_0_sp2_037
C711_0_sp1_044
C711_0_sp1_045
C711_0_sp2_038
C711_0_sp2_039
C711_0_sp2_040
C711_0_sp1_046
C711_0_sp2_041
C711_0_sp2_042
C711_0_sp1_047
C711_0_sp1_048
C711_0_sp2_043
C711_0_sp1_049
C711_0_sp2_044
C711_0_sp2_045
C711_0_sp2_046
C711_0_sp1_050
C711_0_sp1_051
C711_0_sp2_047

מה את אומרת ||
שת-- -
כל פעם משהו אחר ||
אנחנו עש -שינו אתמול לזניה מה זה טובה ||
אוי לזניה |
מלא זמן לא אכלתי ||
היא ממש טובה ||
אולי אני אעשה לי \
טרייה @@ ||
חמה ||
כשהיא יוצאת מהתנור |
עם כל תיבול |
עם בשר \
לא |
פטריות ||
טעים ||
פטריות ממש טובה ||
ו אמ |
וסלט אה |
פסטה קר כזה |
עם סלומון ||
פף
סלמון ||
למה לא ||
אני חושבת שהיה שם סלומון ||
או שזה היה רק --
לא ||
נראה לי כן ||
או עם חמאה |
לא יודעת |
משהו טוב כזה ||
את רוצה לשתות עוד \
עדן ||
תביאי קצת ||
רגע |
אבל תשימי לך את המכשיר בבקשה |
הריני |
כרכי אותו סביב אה |
גופך הדקיק ||
כורכת |
מה דקיק |
כן ||
אני |
צריך אה |
חבל על הזמן ||
צריך להצר לך את זה ||
למה |
על מי זה היה עכשיו \
לא יודעת ||

C711_0 p. 2

C711_0_sp2_048
C711_0_sp2_049
C711_0_sp2_050
C711_0_sp2_051
C711_0_sp1_052
C711_0_sp1_053
C711_0_sp2_052
C711_0_sp1_054
C711_0_sp2_053
C711_0_sp2_054
C711_0_sp2_055
C711_0_sp2_056
C711_0_sp2_057
C711_0_sp1_055
C711_0_sp2_058
C711_0_sp1_056
C711_0_sp1_057
C711_0_sp1_058
C711_0_sp2_059
C711_0_sp1_059
C711_0_sp1_060
C711_0_sp1_061
C711_0_sp1_062
C711_0_sp1_063
C711_0_sp3_001
C711_0_sp2_060
C711_0_sp1_064
C711_0_sp2_061
C711_0_sp2_062
C711_0_sp1_065
C711_0_sp2_063
C711_0_sp2_064
C711_0_sp1_066
C711_0_sp2_065
C711_0_sp2_066
C711_0_sp2_067
C711_0_sp2_068
C711_0_sp1_067
C711_0_sp1_068
C711_0_sp1_069
C711_0_sp1_070
C711_0_sp2_069
C711_0_sp2_070
C711_0_sp2_071
C711_0_sp2_072
C711_0_sp2_073
C711_0_sp2_074
C711_0_sp2_075
C711_0_sp2_076

לא זוכרת מי האחרון ש |
תשמעי ||
יש אנשים שיש להם את זה גם באלכסון ||
אבל לא נראה לי שזה @@ ||
לא ||
זה לא נוח ||
מה \
זה לא נראה לי נוח באלכסון ||
דבה ||
מגזים \
עכשיו זה יהיה בס-- -
לא |
עדיין \
רגע ||
שחר ||
נו \
עדן |
אני השמנתי דווקא בזמן האחרון ||
אוש ||
אני חייבת ללכת פה לאיזה |
קלנטיקס או |
צ <צקצוק בשפתיים>
אצלי זה לא הבעיה של שומן ||
הבעיה שאין טיפת שרירים בגוף ||
זה עדיין נורמלי |
את יודעת שהתחלתי לעשות ריקודי בטן \
באמת \
כן ||
איזה מדליק ||
דווקא נראה לי נח-- -
@@..
איפה שזה נוח לך ׀׀
אז אני אצר את זה עוד קצת ||
מה \
נכרך ||
נכון \
אין בעיה של אה |
לא ||
לא בעיה ש --
אוי ||
יצא ||
אם מחר את --
היום נגיד תעשי |
שמונה שעות ||
נכון \
מחר |
את קמה בשש וחצי |
שש וחצי אמרת לי \
או שאמרת שעה יותר מוקדם @|| @..

C711_0 p. 3

C711_0_sp1_071
C711_0_sp1_072
C711_0_sp1_073
C711_0_sp2_077
C711_0_sp2_078
C711_0_sp2_079
C711_0_sp2_080
C711_0_sp2_081
C711_0_sp2_082
C711_0_sp2_083
C711_0_sp2_084
C711_0_sp2_085
C711_0_sp2_086
C711_0_sp2_087
C711_0_sp2_088
C711_0_sp2_089
C711_0_sp2_090
C711_0_sp2_091
C711_0_sp2_092
C711_0_sp2_093
C711_0_sp2_094
C711_0_sp1_074
C711_0_sp2_095
C711_0_sp1_075
C711_0_sp1_076
C711_0_sp2_096
C711_0_sp1_077
C711_0_sp1_078
C711_0_sp2_097
C711_0_sp2_098
C711_0_sp2_099
C711_0_sp2_100
C711_0_sp1_079
C711_0_sp2_101
C711_0_sp2_102
C711_0_sp1_080
C711_0_sp1_081
C711_0_sp2_103
C711_0_sp2_104
C711_0_sp1_082
C711_0_sp1_083
C711_0_sp2_105
C711_0_sp2_106
C711_0_sp1_084
C711_0_sp1_085
C711_0_sp2_107
C711_0_sp2_108
C711_0_sp2_109
C711_0_sp1_086

כן ||
לא |
שש וח< -צחקוק> יספיק ||
נגיד את תתחילי בשבע |
עד אחת עשרה ||
אחת עשרה ו@ ||
לא ||
אבל היום את בטח תעשי יותר מ |
נגיד |
אחת עד שתיים |
שתיים (עד) שלוש |
שלוש (עד) ארבע |
ארבע (עד) חמש |
חמש (עד) שש |
שש עד שבע |
שבע עד שמונה |
שמונה עד תשע |
תשע עד עשר |
עשר עד אחת עשרה ׀
נגיד את הולכת לישון באחת עשרה \
או יותר מאוחר ||
אחת עשרה שתים עשרה ||
ועוד שעתיים כזה להוריד שהיית בים |
משהו כזה ||
כן ||
אם היום תעשי נגיד |
זה שלך \
הכוס \
תשע שעות נגיד תעשי היום ||
אז מחר את תעשי עוד שלוש |
בסביבות עשר אני אה |
אפגש איתך ||
אוקיי ||
תדברי איתי היום בלילה ||
תודיעי לי אה זה ||
טוב |
נראה כמה יע@ |
| שחר
אני רוצה שתביאי לי כזה אחד ||
מה \
קחי ||
די ||
באמת ||
מה תעשי עם זה ||
<צחקוק>
אני יש לי בעיה עם המכונת כביסה בבית |
אני צריכה כזה ||
בקיצור ||
קחי |

C711_0 p. 4

C711_0_sp2_110
C711_0_sp1_087
C711_0_sp2_111
C711_0_sp2_112
C711_0_sp2_113
C711_0_sp2_114
C711_0_sp2_115
C711_0_sp2_116
C711_0_sp2_117
C711_0_sp1_088
C711_0_sp1_089
C711_0_sp2_118
C711_0_sp2_119
C711_0_sp1_090
C711_0_sp1_091
C711_0_sp1_092
C711_0_sp1_093
C711_0_sp1_094
C711_0_sp1_095
C711_0_sp2_120
C711_0_sp1_096
C711_0_sp1_097
C711_0_sp1_098
C711_0_sp1_099
C711_0_sp1_100
C711_0_sp1_101
C711_0_sp1_102
C711_0_sp2_121
C711_0_sp2_122
C711_0_sp1_103
C711_0_sp1_104
C711_0_sp2_123
C711_0_sp2_124
C711_0_sp1_105
C711_0_sp1_106
C711_0_sp2_125
C711_0_sp1_107
C711_0_sp1_108
C711_0_sp2_126
C711_0_sp2_127
C711_0_sp1_109
C711_0_sp2_128
C711_0_sp1_110
C711_0_sp2_129
C711_0_sp1_111
C711_0_sp1_112
C711_0_sp2_130
C711_0_sp2_131
C711_0_sp2_132

אני צריכה ||
קחי לך ||
כל ה |
כל ה |
שהות שלי בניו-יורק ובחו""ל |
מה זה התעצבנתי שלא היה לי כזה ||
זה היה הטעות הכי גדולה ||
לתחתונים ||
כן \
כן ||
תחתונים וגרביים ||
מה |
את יכולה לתת לי את זה \
כן ||
יש לי מלא ||
זהו ||
עכשיו הוצאתי מהאריזות ||
זה היה באריזות איזה שנתיים ||
<קינוח אף>
אני לא מאמינה שיש דברים שאת מחזיקה בבית ||
כי אה |
אני ידעתי שאני אצטרך את זה אחר כך שוב פעם |
אז למה לי לזרוק את זה \
כש |
עזבתי את הקיבוץ |
אז שמתי את זה בארגזים |
כי בעי -בעיר אני לא צריכה את זה ||
שמת ככה את הרמקול \
לא \
אבל לא ||
זה מגרד לי ||
מה |
הרמקול מגרד לך \
זה ה |
הקצה שלו הוא אה |
כי יש בו ספוג כזה ||
לא ||
הזה ||
אה ||
אולי בגלל שאת עם גופייה \
לא נורא ||
אם תלכי קצת בצורה יותר צנועה |
<צחוק>
אז זה לא יפריע לך ||
רוצה עוגיות \
עדן ||
לא |
די די ||
מספיק עם הטחינות האלה ||

C711_0 p. 5

C711_0_sp1_113
C711_0_sp1_114
C711_0_sp2_133
C711_0_sp2_134
C711_0_sp1_115
C711_0_sp1_116
C711_0_sp1_117
C711_0_sp2_135
C711_0_sp2_136
C711_0_sp1_118
C711_0_sp1_119
C711_0_sp2_137
C711_0_sp2_138
C711_0_sp2_139
C711_0_sp2_140
C711_0_sp1_120
C711_0_sp1_121
C711_0_sp2_141
C711_0_sp2_142
C711_0_sp1_122
C711_0_sp2_143
C711_0_sp2_144
C711_0_sp1_123
C711_0_sp1_124
C711_0_sp2_145
C711_0_sp1_125
C711_0_sp1_126
C711_0_sp2_146
C711_0_sp2_147
C711_0_sp2_148
C711_0_sp2_149
C711_0_sp1_127
C711_0_sp1_128
C711_0_sp1_129
C711_0_sp2_150
C711_0_sp2_151
C711_0_sp2_152
C711_0_sp1_130
C711_0_sp1_131
C711_0_sp1_132
C711_0_sp1_133
C711_0_sp1_134
C711_0_sp2_153
C711_0_sp2_154
C711_0_sp2_155
C711_0_sp2_156
C711_0_sp2_157
C711_0_sp1_135
C711_0_sp2_158

דור --
דור הכין לי עוגיות ||
איזה חמוד ||
לכבוד מה הוא הכין לך \
לא יודעת ||
הם קנו מכשיר חדש נראה לי ||
אז הוא בדק ||
מה |
בבית \
כאלו ||
את זוכרת שהבאתי לבסיס כאלה \
אוי |
איזה כיף ||
אני מתה על העוגיות האלה ||
@@..
אוי עדן |
צריך להתקשר לאורי ||
נכון ||
נכון ||
אבל עד מתי את פה \
מה |
בארץ \
בארץ ||
כן ||
בארץ אני עד |
בצפון ||
באזור ||
עד היום ||
עד מחר ||
מחר אחרי שאני אפגוש אותך |
אני אסע הביתה ||
זהו \
את אמרת לי --
הביתה זה תל אביב \
כבר לא יודעת ||
תלוי במצב רוח ||
בעיה ||
מהמ |
תמיד היה לי בעיות מצפון |
כשהייתי נוסעת |
מפה חזרה לתל אביב ||
והייתי אומרת להורים ש שאני נוסעת הביתה ||
(זהו) ||
אז מה ||
תאמיני לי ||
הם גם שמחים ||
<צחקוק>
שאני עפה מפה \
<צחקוק>

C711_0 p. 6

C711_0_sp2_159
C711_0_sp2_160
C711_0_sp1_136
C711_0_sp1_137
C711_0_sp1_138
C711_0_sp1_139
C711_0_sp1_140
C711_0_sp1_141
C711_0_sp1_142
C711_0_sp2_161
C711_0_sp2_162
C711_0_sp2_163
C711_0_sp2_164
C711_0_sp1_143
C711_0_sp1_144
C711_0_sp2_165
C711_0_sp1_145
C711_0_sp2_166
C711_0_sp1_146
C711_0_sp2_167
C711_0_sp1_147
C711_0_sp2_168
C711_0_sp1_148
C711_0_sp1_149
C711_0_sp1_150
C711_0_sp1_151
C711_0_sp1_152
C711_0_sp2_169
C711_0_sp2_170
C711_0_sp1_153
C711_0_sp2_171
C711_0_sp2_172
C711_0_sp1_154
C711_0_sp1_155
C711_0_sp2_173
C711_0_sp2_174
C711_0_sp2_175
C711_0_sp2_176
C711_0_sp2_177
C711_0_sp2_178
C711_0_sp1_156
C711_0_sp2_179
C711_0_sp1_157
C711_0_sp2_180
C711_0_sp2_181
C711_0_sp2_182
C711_0_sp2_183
C711_0_sp2_184
C711_0_sp2_185

לא (עפה) ||
הורים שמחים שהילדים שלהם מתחילים להם דרך עצמאית ||
נראה לי |
ההורים שלי מאוד ישמחו |
שאני אמצא דירה בתל אביב |
ואני אפסיק לקטר כל הזמן ||
אוי ||
עדן ||
עשיתי לך שנה טובה ||
אוי |
באמת \
האמת שגם אני --
כמעט שלא הבאתי ||
היה פה ערב להכנת שנות טובות ||
בקיבוץ ||
די ||
במקרה גם עבדתי בחדר אוכל באותו יום ||
נו תביאי (לי) ||
אז --
איזה כיף ||
אוי ||
@@...
הכנתי לך ולעדי ||
די |
ניקיתי פה אתמול ||
מותר לי ||
התכוונתי לשלוח את זה ||
שנה שעברה שלחתי לך ||
לא \
תמיד את שולחת לי ||
נכון ||
וואי |
נו |
מתי את שולחת \
השנה חשבתי שאני אראה אותך |
ואני אעשה לך עם הזה ||
שלחתי |
אבל רציתי ש |
זה ||
וואי |
אוי ||
@@..
תהפכי רגע ||
אה ||
רגע ||
זה נפתח \
אוי ||
כן |
זה מגניב ||

C711_0 p. 7

C711_0_sp1_158
C711_0_sp2_186
C711_0_sp2_187
C711_0_sp2_188
C711_0_sp2_189
C711_0_sp2_190
C711_0_sp2_191
C711_0_sp2_192
C711_0_sp1_159
C711_0_sp1_160
C711_0_sp1_161
C711_0_sp1_162
C711_0_sp2_193
C711_0_sp1_163
C711_0_sp1_164
C711_0_sp1_165
C711_0_sp2_194
C711_0_sp1_166
C711_0_sp2_195
C711_0_sp2_196
C711_0_sp2_197
C711_0_sp2_198
C711_0_sp1_167
C711_0_sp1_168
C711_0_sp2_199
C711_0_sp1_169
C711_0_sp1_170
C711_0_sp1_171
C711_0_sp2_200
C711_0_sp1_172
C711_0_sp1_173
C711_0_sp1_174
C711_0_sp2_201
C711_0_sp1_175
C711_0_sp1_176
C711_0_sp1_177
C711_0_sp1_178
C711_0_sp1_179
C711_0_sp2_202
C711_0_sp2_203
C711_0_sp2_204
C711_0_sp1_180
C711_0_sp1_181
C711_0_sp1_182
C711_0_sp2_205
C711_0_sp2_206
C711_0_sp1_183
C711_0_sp1_184
C711_0_sp1_185

<צחוק>
וואי ||
איזה מגניב ||
אהבה ואושר ||
כן ||
לו יהי |
לו יהי ||
<צחוק>
הכי חשוב בעולם ||
עדן |
יהיה |
יהיה יופי ||
יהיה יופי ||
בסוף זה מסתדר ||
לא יודעת מתי זה הסוף ׀
אבל בסוף זה מסתדר ||
<צחוק>
באחריות ||
כן ||
ישמעו במחקר שאני מסכנה |
לפחות שיתנו לי כסף ||
<צחוק>
כן |
תתנו לה בונוסים |
<צחוק>
לשפר את התנאים הסוציואקונומים ||
יו |
מה זה על הקיר שמה \
טוב די עם העוגיות ||
פיכס ||
עדן |
יש לי תולעת על הקיר ||
אז תהרגי אותה ||
מ -לא |
מאיפה היא באה ||
עדן |
תראי ||
זה תולעת של אוכל ||
אוי ||
שטויות ||
נכון ||
אז מאיפה זה בא ||
אם יש פה תולעים אני אמות ||
אחד הדברים שמגעילים אותי במיוחד ||
מגעילים אותך \
את יודעת שלי היו כינים \
<חריקה> גם זה ||
זה --
כינים \
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C711_0_sp2_207
C711_0_sp1_186
C711_0_sp1_187
C711_0_sp1_188
C711_0_sp2_208
C711_0_sp1_189
C711_0_sp1_190
C711_0_sp1_191
C711_0_sp1_192
C711_0_sp2_209
C711_0_sp2_210
C711_0_sp1_193
C711_0_sp1_194
C711_0_sp1_195
C711_0_sp1_196
C711_0_sp1_197
C711_0_sp1_198
C711_0_sp2_211
C711_0_sp1_199
C711_0_sp1_200
C711_0_sp1_201
C711_0_sp2_212
C711_0_sp1_202
C711_0_sp1_203
C711_0_sp1_204
C711_0_sp1_205
C711_0_sp2_213
C711_0_sp2_214
C711_0_sp2_215
C711_0_sp2_216
C711_0_sp2_217
C711_0_sp2_218
C711_0_sp2_219
C711_0_sp2_220
C711_0_sp2_221
C711_0_sp1_206
C711_0_sp2_222
C711_0_sp1_207
C711_0_sp1_208
C711_0_sp1_209
C711_0_sp2_223
C711_0_sp1_210
C711_0_sp2_224
C711_0_sp2_225
C711_0_sp2_226
C711_0_sp1_211
C711_0_sp2_227
C711_0_sp2_228
C711_0_sp1_212

אמרתי לך שהיו לי כינים \
כן ||
כינים זה הכי מגעיל ||
בגדול ||
@@ \
כינים |
הוא דבר |
אוי ||
שעבדתי בבית תינוקות \
מה |
לתינוקות יש אצלכם כינים \
אז זהו |
היה לה |
ועוד |
איזה תינוקת |
תינוקת בלונדינית ||
שיש לה ארבע שערות על הראש ||
אה ||
אז |
פתאום ראיתי נקודה שחורה ||
ברור שזה נפל עליה מאיזה מישהו גדול |
זה מה |
אוטומטית התחלתי להתגרד בטירוף |
הגעתי הביתה |
והסתרקתי |
כי זה היה כל כך דוחה ׀
זה דוחה ||
זה דוחה ||
טוב ||
קחי את העוגיות האלה ממני ||
ומיד ||
את רוצה אה |
זה \
ללכת להורים שלך \
אני אלווה אותך \
@ ||
אוף ||
את לא חייבת לאכול מהרצפה ||
<צחקוק>
שמור לצופי ים ||
מה \
זה שמור לצופי ים הלאכול מהרצפה ||
כמו לתום ||
איזה מגעיל ||
הוא הרג אותי אז ||
מה \
שהוא הדביק עם הזה ||
את עוד בקשר אתו שחר \
האמת שהשבוע דיברתי איתו |
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C711_0_sp1_213
C711_0_sp1_214
C711_0_sp1_215
C711_0_sp1_216
C711_0_sp1_217
C711_0_sp2_229
C711_0_sp2_230
C711_0_sp2_231
C711_0_sp1_218
C711_0_sp1_219
C711_0_sp1_220
C711_0_sp1_221
C711_0_sp1_222
C711_0_sp1_223
C711_0_sp2_232
C711_0_sp1_224
C711_0_sp1_225
C711_0_sp2_233
C711_0_sp1_226
C711_0_sp2_234
C711_0_sp2_235
C711_0_sp1_227
C711_0_sp2_236
C711_0_sp1_228
C711_0_sp1_229
C711_0_sp1_230
C711_0_sp1_231
C711_0_sp1_232
C711_0_sp2_237
C711_0_sp1_233
C711_0_sp1_234
C711_0_sp2_238
C711_0_sp2_239
C711_0_sp1_235
C711_0_sp1_236
C711_0_sp1_237
C711_0_sp2_240
C711_0_sp1_238
C711_0_sp2_241
C711_0_sp2_242
C711_0_sp1_239
C711_0_sp1_240
C711_0_sp2_243
C711_0_sp2_244
C711_0_sp1_241
C711_0_sp1_242
C711_0_sp1_243
C711_0_sp1_244
C711_0_sp1_245

כי |
אה |
קצת בבהלה מהקטע הזה שצריך לקחת ספורט |
ו|
באוניברסיטה |
אוי |
תפסיקי כבר |
נו ||
לא ||
אז הגעתי עם |
קראתי את החוברת |
של הידיעון |
את הכול |
קראתי ||
נו \
ו|
ראיתי שאני יכולה להיות חברה בנבחרת האוניברסיטה ||
מה |
יש נבחרת שיט ||
די ||
איזה רעיון ||
אז התקשרתי |
נו \
ושאלתי מה זה אומר ||
אז הם אמרו לי |
שיש |
שאני יכולה להיות בנבחרת של אה |
המפרשיות |
נו \
יש פעם בשנה תחרות |
חודש לפני זה מתאמנים איזה פעם בשבוע |
די ||
איזה כיף ||
ואני צריכה להיות שלוש שנים |
זה נותן לי קרדיט לשני אה |
קורסים ||
מתאים לך \
נראה לי שכן ||
האמת שזה כיף ||
אני אקח עוד עוגייה אחת וזהו ||
טוב ||
מה רע לי להיות כאילו |
איזה כיף ||
@@..
חודש בשנה לעב--- -
ול |
להתאמן טיפה ׀
גם ליהנות |
כי זה כיף נורא |
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C711_0_sp2_245
C711_0_sp1_246
C711_0_sp1_247
C711_0_sp1_248
C711_0_sp1_249
C711_0_sp2_246
C711_0_sp1_250
C711_0_sp1_251
C711_0_sp1_252
C711_0_sp2_247
C711_0_sp1_253
C711_0_sp2_248
C711_0_sp1_254
C711_0_sp1_255
C711_0_sp1_256
C711_0_sp1_257
C711_0_sp1_258
C711_0_sp1_259
C711_0_sp1_260
C711_0_sp2_249
C711_0_sp2_250
C711_0_sp1_261
C711_0_sp1_262
C711_0_sp2_251
C711_0_sp1_263
C711_0_sp1_264
C711_0_sp1_265
C711_0_sp1_266
C711_0_sp2_252
C711_0_sp2_253
C711_0_sp2_254
C711_0_sp1_267
C711_0_sp2_255
C711_0_sp2_256
C711_0_sp1_268
C711_0_sp2_257
C711_0_sp1_269
C711_0_sp2_258
C711_0_sp2_259
C711_0_sp1_270
C711_0_sp2_260
C711_0_sp2_261
C711_0_sp2_262

קל נורא ||
ולקבל קרדיט |
של שני קורסים ||
אדיר ||
אה \
@|| @..
אז |
דפי אמרה שתומר ב ׀
נבחרת הזאתי ||
נו \
אז התקשרתי לשאול אותו מה דעתו ||
מה אמר \
הוא אמר שזה די סבבה ||
כי הייתה לי התלבטות |
אם באמת לעשות טאי צ'י |
או כזה ||
אבל מה אני צריכה |
גם ככה המערכת שלי הולכת להיות כל כך מלאה |
אני צריכה עוד קורסים \
באמת ||
נכון ||
עדיף לי פעם בח-- -
חודש בשנה להתאמן טיפה |
איזה רעיון מדליק ||
זה יוצא באפריל או מאי |
זה עוד לא הבחינות ||
נכון \
זה לפני התקופת בחינות ||
כן |
זה יכול להיות אפילו על חופשת פסח או משהו ||
@|| @..
מעולה ||
אפריל או מאי זה ים טוב ||
לא \
מה זה \
ים טוב באפריל או מאי ||
אין לי מושג ||
את הטלפון שלי ||
לקחתי \
לא הוצאת אותו ||
לא |
מה שכן |
אין מה לקחת ל --
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