C711_4_sp2_001
C711_4_sp4_001
C711_4_sp2_002
C711_4_sp2_003
C711_4_sp2_004
C711_4_sp2_005
C711_4_sp2_006
C711_4_sp2_007
C711_4_sp2_008
C711_4_sp2_009
C711_4_sp4_002
C711_4_sp2_010
C711_4_sp4_003
C711_4_sp3_001
C711_4_sp4_004
C711_4_sp4_005
C711_4_sp4_006
C711_4_sp4_007
C711_4_sp2_011
C711_4_sp2_012
C711_4_sp2_013
C711_4_sp2_014
C711_4_sp4_008
C711_4_sp4_009
C711_4_sp2_015
C711_4_sp2_016
C711_4_sp1_001
C711_4_sp1_002
C711_4_sp1_003
C711_4_sp2_017
C711_4_sp4_010
C711_4_sp2_018
C711_4_sp1_004
C711_4_sp2_019
C711_4_sp1_005
C711_4_sp2_020
C711_4_sp1_006
C711_4_sp1_007
C711_4_sp1_008
C711_4_sp1_009
C711_4_sp2_021
C711_4_sp2_022
C711_4_sp2_023
C711_4_sp2_024
C711_4_sp2_025
C711_4_sp3_002
C711_4_sp2_026
C711_4_sp3_003
C711_4_sp2_027

@@ ||
@\ @...
לא אני --
חשבתי |
אני הזמנתי אוטו אחרי הצהר-- -
אני חשבתי שאת תבואי |
עם האוטו |
ואז נלך למשחק |
ונחזור הביתה ||
לא רוצה \
<צקצוק>
תבטלי את האוטו ||
אז סע למשחק טוב ||
@@@ ||
לא |
@ כזה גדול ||
@|| @...
הפועל חיפה ||
זה הבעיה ||
אני לא רוצה משחק יותר מדי טוב ||
יש מיליון אינדיאנים ||
עומדים כל הזמן |
בכל משחק |
יהיה לך @@ ||
לא ||
פה משחק יותר רגוע יכול להיות ||
מה זה רגוע |
אוהדי אשדוד |
נשמע לי משהו מאוד רגוע ||
למה את אנטישמית ||
לאשדוד אין אוהדים ||
הם בסדר גמור
<צחוק>
מה את רוצה ||
<צחוק>
למה האנטישמיות הזאת ||
אבא |
כי אוהדי כדורגל |
זה עם של ברברים ||
מה לעשות \
לא ||
את אמרת על אשדוד ||
אפשר לחשוב שהתל-אביבים |
או הירו-- -
חיפאים יותר טובים ||
החיפאים --
כולם משוגעים ||
החיפאים כבר ראינו שלא ||
כולם משוגעים ||
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C711_4_sp1_010
C711_4_sp2_028
C711_4_sp2_029
C711_4_sp1_011
C711_4_sp3_004
C711_4_sp3_005
C711_4_sp2_030
C711_4_sp1_012
C711_4_sp2_031
C711_4_sp2_032
C711_4_sp1_013
C711_4_sp1_014
C711_4_sp1_015
C711_4_sp3_006
C711_4_sp2_033
C711_4_sp3_007
C711_4_sp1_016
C711_4_sp3_008
C711_4_sp3_009
C711_4_sp1_017
C711_4_sp1_018
C711_4_sp3_010
C711_4_sp2_034
C711_4_sp2_035
C711_4_sp2_036
C711_4_sp1_019
C711_4_sp3_011
C711_4_sp2_037
C711_4_sp3_012
C711_4_sp2_038
C711_4_sp2_039
C711_4_sp1_020
C711_4_sp3_013
C711_4_sp2_040
C711_4_sp2_041
C711_4_sp2_042
C711_4_sp3_014
C711_4_sp1_021
C711_4_sp2_043
C711_4_sp3_015
C711_4_sp1_022
C711_4_sp2_044
C711_4_sp2_045
C711_4_sp1_023
C711_4_sp1_024
C711_4_sp1_025
C711_4_sp1_026
C711_4_sp1_027
C711_4_sp1_028

יפה ||
מי הולך לכדורגל \
רק משוגעים ||
נכון ||
עדיין יש אמ |
אחד בלי הכרה בחיפה ||
אוי ואבוי ||
ממה \
(מי זה ||)
הוא כבר גמור מה ||
מה |
היה מהומות \
שמה \
לפני חצי שנה \
בסוף שנה שעברה ||
בזכייה שלהם ||
אה ||
עם ה |
פתיחת שערים ||
ומאז הוא ב |
זה \
@ ||
בלי הכרה |
הוא כבר נגמר ||
הוא כבר לא בן אדם ||
צמח ||
הוא בלי הכרה עדיין ||
נו \
רק השבוע דיברתי עם חברה שם ||
הוא כבר לא יהיה בהכרה ||
אני רואה בעיתון ||
הוא לא בבית לווינשטיין \
אי אפשר לדעת ||
דינה |
אחד |
אחרי חצי שנה התעורר |
או שמונה שנים יש אנשים שמתעוררים ||
אבל אז זה עם נזק מוחי ||
@
לא ||
כלום \
הוא לא יכול להיות כבר עוד בן אדם ||
אני לא מאמין ||
איזה כיף זה לישון חצי שנה ||
יא אללה ||
<צחוק>
תאר לעצמך אתה ישן חצי שנה |
קם |
וחוזר לעבודה ||
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C711_4_sp1_029
C711_4_sp1_030
C711_4_sp3_016
C711_4_sp3_017
C711_4_sp1_031
C711_4_sp1_032
C711_4_sp4_011
C711_4_sp4_012
C711_4_sp3_018
C711_4_sp3_019
C711_4_sp4_013
C711_4_sp1_033
C711_4_sp1_034
C711_4_sp1_035
C711_4_sp1_036
C711_4_sp2_046
C711_4_sp1_037
C711_4_sp4_014
C711_4_sp2_047
C711_4_sp1_038
C711_4_sp2_048
C711_4_sp2_049
C711_4_sp1_039
C711_4_sp2_050
C711_4_sp1_040
C711_4_sp2_051
C711_4_sp2_052
C711_4_sp2_053
C711_4_sp2_054
C711_4_sp2_055
C711_4_sp1_041
C711_4_sp2_056
C711_4_sp2_057
C711_4_sp2_058
C711_4_sp2_059
C711_4_sp2_060
C711_4_sp2_061
C711_4_sp2_062
C711_4_sp2_063
C711_4_sp2_064
C711_4_sp2_065
C711_4_sp2_066
C711_4_sp2_067
C711_4_sp2_068
C711_4_sp3_020
C711_4_sp3_021
C711_4_sp2_069
C711_4_sp2_070
C711_4_sp2_071

הכול כרגיל ||
רימון מעולה ||
דור |
כל יום בא
ניתן לדור צל"ש ||
כל הכבוד ||
מעולה |
שיביא לי לחדר ||
@ הרימונים |
הוא קוטף |
@|| @...
כי הוא הולך עם מור כל הזמן ||
מור הזאתי צריכה לעבוד במטע |
לא ב |
זה ||
שנה הבאה יהיה לנו רימונים בעץ שלנו |
איפה יש לך עץ רימון |
איפה יש עץ רימונים בדיוק \
פה \
וואלה \
היה כבר כמה פירות |
אבל אני בטוח שהם הפילו אותם ||
<צחקוק>
אל תצחקי ||
איזה אינטרס יש להם להפיל לך את הפירות \
הילד הזה |
האסי הזה |
זה |
חתיכת חולירע |
פגע רע ||
סתם בוק ||
היה פר-- -
פירות כבר יחסית גדולים |
לא היה איזה חמסין באותו יום |
או משהו ש-
@ הם לפעמים נופלים |
נגיד האלה ב |
אפרסמון |
היה לי חמסין |
כל הפירות נפלו ||
אז בסדר |
אני יודע שזה עץ חדש |
חלש |
אבל פה היה כבר פרי כזה |
אבל הוא לא |
אני לא רואה אותו פה בכלל ||
הוא לא |
הוא מלמעלה עם מקל ||
דינה ||
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C711_4_sp2_072
C711_4_sp2_073
C711_4_sp2_074
C711_4_sp2_075
C711_4_sp2_076
C711_4_sp2_077
C711_4_sp2_078
C711_4_sp3_022
C711_4_sp2_079
C711_4_sp1_042
C711_4_sp2_080
C711_4_sp1_043
C711_4_sp1_044
C711_4_sp3_023
C711_4_sp1_045
C711_4_sp4_015
C711_4_sp2_081
C711_4_sp3_024
C711_4_sp1_046
C711_4_sp3_025
C711_4_sp1_047
C711_4_sp1_048
C711_4_sp3_026
C711_4_sp1_049
C711_4_sp3_027
C711_4_sp3_028
C711_4_sp3_029
C711_4_sp3_030
C711_4_sp3_031
C711_4_sp3_032
C711_4_sp1_050
C711_4_sp3_033
C711_4_sp3_034
C711_4_sp3_035
C711_4_sp4_016
C711_4_sp4_017
C711_4_sp3_036
C711_4_sp2_082
C711_4_sp3_037
C711_4_sp2_083
C711_4_sp3_038
C711_4_sp4_018
C711_4_sp3_039
C711_4_sp3_040
C711_4_sp1_051
C711_4_sp1_052
C711_4_sp3_041
C711_4_sp1_053
C711_4_sp4_019

בחייך ||
נו ||
זה פגע רע |
זה ||
הוא לא מוריד לך פה |
בקבוקים |
וכותב לך לכי תזדייני \
הוריד פעם אחת \
@@
מה \
וגם שם הוריד פעמיים ||
למה הוא עשה את זה |
סתם לכיף \
סתם ||
או שעצבנת אותו ||
אמרתם להורים שלו \
@@
@@...
הוא פשוט הוריד בקבוק |
@@
וס-- -
כתב עליו |
בקבוק קולה |
לכי תזדייני \
בקבוק קולה |
שהם אה |
הדביקו על זה פתק ||
לכי תזדייני |
ואני עומדת פה |
כמו |
<צחוק>
בקבוק יורד |
ולא --
לא הבנתי רגע מה קורה |
(סס)
איזה חוצפה ||
מה זה |
מה אמא עשתה \
חשבתי אולי נפל להם ||
מה שכתוב בפתק ||
מה עשיתי \
איזה חוצפה ||
פתחתי את החלון בשקט |
משכתי לו את הבקבוק |
שאבת לו את זה ||
<צחוק>
והבאתי את זה למירה ||
ומה היא אמרה \
<מלמול>
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C711_4_sp3_042
C711_4_sp2_084
C711_4_sp1_054
C711_4_sp1_055
C711_4_sp4_020
C711_4_sp1_056
C711_4_sp1_057
C711_4_sp1_058
C711_4_sp1_059
C711_4_sp1_060
C711_4_sp1_061
C711_4_sp1_062
C711_4_sp1_063
C711_4_sp3_043
C711_4_sp1_064
C711_4_sp1_065
C711_4_sp3_044
C711_4_sp3_045
C711_4_sp1_066
C711_4_sp3_046
C711_4_sp3_047
C711_4_sp3_048
C711_4_sp2_085
C711_4_sp2_086
C711_4_sp1_067
C711_4_sp1_068
C711_4_sp3_049
C711_4_sp2_087
C711_4_sp3_050
C711_4_sp1_069
C711_4_sp3_051
C711_4_sp3_052
C711_4_sp1_070
C711_4_sp1_071
C711_4_sp1_072
C711_4_sp1_073
C711_4_sp1_074
C711_4_sp3_053
C711_4_sp1_075
C711_4_sp3_054
C711_4_sp3_055
C711_4_sp3_056
C711_4_sp1_076
C711_4_sp3_057
C711_4_sp3_058
C711_4_sp3_059
C711_4_sp1_077
C711_4_sp1_078
C711_4_sp1_079

מה היא אמרה ||
כלום ||
לא מעניין אותה ||
אה \
מה היא אמרה ||
הדס |
אפשר עוד קצת רימון \
תודה ||
היא לא אמרה כלום \
כאילו אני מתנצלת |
אני אשוחח איתו |
אני אעניש אותו |
לא אמרה כלום \
לא ||
הם לא יותר מידי עסוקים בחינוך ||
הילדים שלהם ||
עכשיו אני צריכה עוד משהו טעים ||
@@
קחי רימון ||
זה מה שחסר לי לעצירות |
זה רימון ||
רימון עושה לי מה זה עצירות ||
איזה שטויות ||
איזה עושה עצירות ||
היא רגישה ||
כל דבר עושה לה (זה) ||
שטויות ||
הכול בראש ||
(אני) לא יודעת איך ליזה |
סעי להודו ||
שלשלה |
והיא לא אכלה שמה כמעט כלום ||
מה היא מספרת |
הם אוכלים לו מיין ||
יעני אוכל סיני כאילו ||
בהודו
איזה מין דבר זה ||
הם אכלו כל מיני ||
מי אוכל אוכל סיני כשהוא בהודו ||
הילד שלהם אכל |
מה שאת אכלת ברחוב \
את התפוחי אדמה האלה \
סמבוסה ||
ו|
לא |
לא סמבוסק ||
אה |
את התפוחי אד-- -
את הצ'יפס \
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C711_4_sp1_080
C711_4_sp3_060
C711_4_sp3_061
C711_4_sp3_062
C711_4_sp3_063
C711_4_sp1_081
C711_4_sp3_064
C711_4_sp3_065
C711_4_sp3_066
C711_4_sp3_067
C711_4_sp3_068
C711_4_sp3_069
C711_4_sp1_082
C711_4_sp5_001
C711_4_sp5_002
C711_4_sp1_083
C711_4_sp1_084
C711_4_sp3_070
C711_4_sp2_088
C711_4_sp3_071
C711_4_sp3_072
C711_4_sp5_003
C711_4_sp5_004
C711_4_sp2_089
C711_4_sp2_090
C711_4_sp5_005
C711_4_sp2_091
C711_4_sp2_092
C711_4_sp5_006
C711_4_sp2_093
C711_4_sp1_085
C711_4_sp5_007
C711_4_sp5_008
C711_4_sp2_094
C711_4_sp2_095
C711_4_sp5_009
C711_4_sp5_010
C711_4_sp1_086
C711_4_sp5_011
C711_4_sp5_012
C711_4_sp5_013
C711_4_sp2_096
C711_4_sp2_097
C711_4_sp5_014
C711_4_sp5_015
C711_4_sp2_098
C711_4_sp2_099
C711_4_sp3_073
C711_4_sp2_100

הזה \
אי--
מה שהוא שם לך על האש |
וקיפל עם בצק |
ושם לך למעלה איזה |
מסאלה דוסה ||
מסאלה דוסה ||
אכל אחד |
היה לו טעים |
הזמין עוד אחד |
אחרי זה היה לו |
רע ||
גם לי היה רע מזה ||
@@
טוב נו יש @@..
זה היה נורא טעים |
אבל היה רע מזה ||
מה זה \
היי ||
או ||
יש שלל ||
זה--
זה לא הכול ||
תביא ||
איפה ה |
@@
איפה הרימונים |
אין \
לא היה ||
לא היה @@ \
תחזור מיד ותמצא ||
י-- -
אה יש קטנים |
תן לאכול ||
נו ||
שנייה ||
יש קטנים |
הוא מסביר ||
שמהבוסתן ה |
ששם |
ויש חלק מכאן ||
כן ||
כן ||
הרוב |
הוא מכאן ||
כן \
מהעץ הזה \
ה|
בחוץ \
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C711_4_sp3_074
C711_4_sp2_101
C711_4_sp1_087
C711_4_sp1_088
C711_4_sp5_016
C711_4_sp1_089
C711_4_sp2_102
C711_4_sp5_017
C711_4_sp2_103
C711_4_sp5_018
C711_4_sp5_019
C711_4_sp5_020
C711_4_sp1_090
C711_4_sp5_021

אחיות שלך נהנות מהרימונים שלך |
הזה \
מעולה ||
דור ||
מה ||
מהרימון ||
ויי ויי ||
@@ |
כמה ||
@ ||
הנה |
נגיד אלה ה --
בלי תולעים \
אבא ||
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