C842_sp2_001
C842_sp1_001
C842_sp2_002
C842_sp2_003
C842_sp2_004
C842_sp2_005
C842_sp1_002
C842_sp2_006
C842_sp1_003
C842_sp1_004
C842_sp1_005
C842_sp1_006
C842_sp2_007
C842_sp2_008
C842_sp2_009
C842_sp2_010
C842_sp2_011
C842_sp1_007
C842_sp1_008
C842_sp1_009
C842_sp1_010
C842_sp1_011
C842_sp1_012
C842_sp2_012
C842_sp1_013
C842_sp1_014
C842_sp2_013
C842_sp1_015
C842_sp1_016
C842_sp1_017
C842_sp1_018
C842_sp2_014
C842_sp1_019
C842_sp1_020
C842_sp1_021
C842_sp2_015
C842_sp2_016
C842_sp1_022
C842_sp2_017
C842_sp1_023
C842_sp1_024
C842_sp1_025
C842_sp2_018
C842_sp1_026
C842_sp2_019
C842_sp1_027
C842_sp1_028
C842_sp1_029
C842_sp1_030

ורד אוהבת את השיר הזה ||
גם אני אוהב ||
אני לא כל כך ||
ביום ראשון אתה תישן אצלי |
ועוד פעם אבל |
אני אישן בחדר אחר ||
כן \
<צוחקת>
<צקצוק>
למה ||
אבל אולי תגידי לאמא שלך ש |
זהו \
נראה מה היא תגיד ||
לא יודעת ||
לא |
לא נראה לי |
לא רוצה להתווכח איתה עכשיו ||
אם היא לא תגיד לך כלום |
אז תוכלי לישון אה |
איתי ||
כאילו ||
אבל אם היא תגיד לך משהו |
אז תשני בחדר אחר ||
טוב ||
בסדר \
<מגחך>
גם ככה אנחנו לא עושים כלום ||
עדיין ||
אבל מה ||
אני רוצה לישון איתך ||
איי ||
<צוחקת>
אמ |
כיף להירדם ככה ביחד ||
נכון \
הוא על הפנים ||
כל הזמן התריסים שלו עקומים ||
<צחקוק>
נכון \
<גיחוך>
בגלל זה הוא על הפנים \
<מגחך>
<צוחקת>
<מגחך>
<צוחקת>
<מגחך>
<מגחך>
על הפנים ||
(הוא כזה דפו)--

C842 p. 1

C842_sp1_031
C842_sp2_020
C842_sp1_032
C842_sp2_021
C842_sp1_033
C842_sp1_034
C842_sp2_022
C842_sp1_035
C842_sp1_036
C842_sp2_023
C842_sp2_024
C842_sp1_037
C842_sp2_025
C842_sp1_038
C842_sp2_026
C842_sp1_039
C842_sp1_040
C842_sp1_041
C842_sp2_027
C842_sp2_028
C842_sp1_042
C842_sp2_029
C842_sp1_043
C842_sp1_044
C842_sp2_030
C842_sp2_031
C842_sp2_032
C842_sp2_033
C842_sp2_034
C842_sp2_035
C842_sp1_045
C842_sp2_036
C842_sp2_037
C842_sp2_038
C842_sp2_039
C842_sp2_040
C842_sp1_046
C842_sp1_047
C842_sp2_041
C842_sp2_042
C842_sp2_043
C842_sp2_044
C842_sp2_045
C842_sp2_046
C842_sp2_047
C842_sp2_048
C842_sp1_048
C842_sp1_049
C842_sp1_050

חרא בן אדם ||
<צוחקת>
אה יש לו תרי-- -
איזה בן אדם דפוק ||
אה יש לו תריסים עקומים |
(בן) אדם דפוק ||
<צוחקת>
ישר עלינו עליו ||
שהוא דפוק ||
זה הצייר ה |
דפוק ||
כן ||
בכלל לא יודע להחזיק תריסים כמו שצריך ||
<מצקצק>
<צוחקת>
לפחות יש לו תריסים ||
אני |
בכלל אין (לי) תריסים ||
עדיף כלום |
מאשר אה |
<מגחך>
משהו עקום ||
כן ||
אה ||
חשבתי על זה ||
אולי שנינו נגיר |
נגור בבית של |
בייגל ו |
ברוך |
וגדי ||
איפה \
בסלון ||
ברוך הציע לי כבר ||
הוא אמר שאפשר לסגור את הסלון |
ורק אנחנו |
וזה יהיה החדר שלנו הסלון ||
<צקצוק>
לא רוצה ||
למה ||
אתה מעדיף להיות עם |
שותפים שבכלל אל-- -
אתה לא אוהב אותם |
ש אה אה --
מ -מסדרון צר |
ו|
בלי מטבח \
לא ||
אני מעדיף שאם אנחנו שנינו נגור ביחד |
אז |

C842 p. 2

C842_sp1_051
C842_sp1_052
C842_sp2_049
C842_sp2_050
C842_sp2_051
C842_sp1_053
C842_sp1_054
C842_sp1_055
C842_sp1_056
C842_sp2_052
C842_sp2_053
C842_sp2_054
C842_sp2_055
C842_sp2_056
C842_sp2_057
C842_sp2_058
C842_sp2_059
C842_sp2_060
C842_sp2_061
C842_sp2_062
C842_sp2_063
C842_sp1_057
C842_sp1_058
C842_sp2_064
C842_sp1_059
C842_sp2_065
C842_sp2_066
C842_sp2_067
C842_sp2_068
C842_sp2_069
C842_sp2_070
C842_sp2_071
C842_sp1_060
C842_sp1_061
C842_sp2_072
C842_sp2_073
C842_sp1_062
C842_sp1_063
C842_sp2_074
C842_sp2_075
C842_sp2_076
C842_sp2_077
C842_sp1_064
C842_sp2_078
C842_sp2_079
C842_sp1_065
C842_sp2_080
C842_sp2_081
C842_sp1_066

כבר נגור לבד ||
לא \
אבל זה עולה הרבה כסף ||
בכיף הייתי גרה איתך לבד ||
אתה מבין \
<צקצוק>
מה |
את באמת רצינית עם הקטע הזה \
<צקצוק>
אה אני אומרת |
שאם אני לא אקבל מעונות |
אז אה |
יש להם דירה |
אחלה דירה ||
ויש מרפסת |
ויש סלון |
אה הס-- -
והסלון זה כמו חדר ||
זה לא משהו שאיך ש |
נכנסים |
ישר יש סלון ||
כן ||
ראיתי את הסלון ||
זה כמו חדר ||
כן ||
פשוט עשו מזה סלון ||
מה אתה אומר \
מה אתה אומר \
נשאר משהו \
מה אתה אומר \
וזה ייצא זול ||
אתה יודע \
נשלם להם מאת -מאתיים דולר על הסלון \
מאתיים חמישים \
מאתיים |
עשרים ||
מאה ועשר לכל אחד \
זה באמת נורא זול ||
מאה ועשר לכל אחד |
ומרפסת ||
שווה ||
לא \
<נשיפה>
אני רק מקווה שלא יהיה רעש ||
מהם ||
יהיה רעש ||
כי אני לא רוצה |
אני רוצה כאילו ש |
איפה תוכלי ללמוד ||

C842 p. 3

C842_sp1_067
C842_sp2_082
C842_sp2_083
C842_sp2_084
C842_sp1_068
C842_sp2_085
C842_sp1_069
C842_sp2_086
C842_sp2_087
C842_sp1_070
C842_sp2_088
C842_sp2_089
C842_sp2_090
C842_sp1_071
C842_sp2_091
C842_sp1_072
C842_sp1_073
C842_sp2_092
C842_sp2_093
C842_sp1_074
C842_sp1_075
C842_sp1_076
C842_sp1_077
C842_sp2_094
C842_sp1_078
C842_sp2_095
C842_sp2_096
C842_sp2_097
C842_sp1_079
C842_sp2_098
C842_sp2_099
C842_sp2_100
C842_sp1_080
C842_sp2_101
C842_sp1_081
C842_sp1_082
C842_sp1_083
C842_sp2_102
C842_sp2_103
C842_sp1_084
C842_sp1_085
C842_sp1_086
C842_sp1_087
C842_sp1_088
C842_sp1_089
C842_sp1_090
C842_sp2_104
C842_sp1_091
C842_sp1_092

זה חדר קטן ||
הסלון \
הוא לא כזה קטן ||
זה כמו זה ||
זה קטן ||
זה כמו זה ||
יותר קטן ||
מהמ ||
ויש גם מרפסת ||
בסלון אין ||
כשיוצאים |
יוצאים למרפסת ||
מהסלון ||
מהסלון יוצאים \
כן ||
סלון זה איפה שראינו טלוויזיה \
זה סלון \
כן ||
כן ||
אה זה ס-- -
לא מה פתאום ||
בייגל הראה לי משהו אחר |
והוא אמר שזה סלון ||
עוד סלון יש \
נראה לי ||
או יש להם חדר ג-- -
לא נכון ||
זה הסלון ||
את בטוחה \
אז מה זה |
סתם יש להם חדר פנוי \
כאילו \
זה חדר של מישהו שם ||
לא ||
כן ||
של אה |
גדי ||
לא |
אני ראיתי את החדר של גדי ||
זה החדר של גדי ||
איפה שראינו טלוויזיה ||
והסלון הוא חדר קטן מאוד כזה |
יש שם עוד איזה חדר |
יש להם שמה ספה |
ועוד איזה משהו |
וז -ס -שמה זה הסלון ||
אני אשאל את ורד \
כן ||
כן כן ||

C842 p. 4

C842_sp1_093
C842_sp2_105
C842_sp2_106
C842_sp2_107
C842_sp2_108
C842_sp2_109
C842_sp2_110
C842_sp1_094
C842_sp1_095
C842_sp1_096
C842_sp1_097
C842_sp1_098
C842_sp1_099
C842_sp1_100
C842_sp1_101
C842_sp1_102
C842_sp1_103
C842_sp1_104
C842_sp1_105
C842_sp1_106
C842_sp1_107
C842_sp1_108
C842_sp1_109
C842_sp1_110
C842_sp2_111
C842_sp1_111
C842_sp1_112
C842_sp1_113
C842_sp2_112
C842_sp2_113
C842_sp2_114
C842_sp2_115
C842_sp2_116
C842_sp1_114
C842_sp1_115
C842_sp1_116
C842_sp1_117
C842_sp1_118
C842_sp1_119
C842_sp1_120
C842_sp1_121
C842_sp1_122
C842_sp2_117
C842_sp1_123
C842_sp1_124
C842_sp2_118
C842_sp2_119
C842_sp2_120
C842_sp2_121

כן ||
לא ||
נראה לי שזה הסלון ||
זה היה מסודר כמו סלון ||
לא היה |
אה מה קרה לך ||
זה היה מסודר כמו סלון ||
זה |
ככה גדי אוהב לסדר את החדר שלו ||
כמו סלון ||
אה ||
זה |
של גדי |
ויש כאילו שני חדרים גדולים |
ושני חדרים קטנים ||
כן \
אז |
שני החדרים הגדולים זה גדי וברוך |
וכאילו זה |
ואיפה שישבנו של גדי |
חדר אחד קטן זה |
של בייגל |
והשני הקטן |
זה סלון ||
והשני הוא עוד יותר קטן משל בייגל \
לא ||
זה כמו בייגל ||
זה הסלון ||
אז נשלם אה |
כ -- -
לא ||
נשלם מאתיים עשרים נגיד ||
בסדר \
בייגל משלם רק מאתים על החדר הזה ||
אבל זה חדר שמתאים לאחד ||
זה לא מתאים ל |
זוג ||
מה |
איפה את תוכ -נוכל ללמוד שם \
ואחרי זה גם אני אלמד |
איפה נלמד \
שנינו \
על המיטה ||
<צקצוק>
לא טוב על מיטה ||
לא \
אז לא נהיה שם \
טוב ||
בסדר ||

C842 p. 5

C842_sp1_125
C842_sp1_126
C842_sp1_127
C842_sp1_128
C842_sp1_129
C842_sp1_130
C842_sp1_131
C842_sp1_132
C842_sp1_133
C842_sp2_122
C842_sp2_123
C842_sp2_124
C842_sp2_125
C842_sp1_134
C842_sp2_126
C842_sp2_127
C842_sp1_135
C842_sp1_136
C842_sp2_128
C842_sp2_129
C842_sp2_130
C842_sp1_137
C842_sp2_131
C842_sp2_132
C842_sp2_133
C842_sp2_134
C842_sp2_135
C842_sp2_136
C842_sp2_137
C842_sp2_138
C842_sp2_139
C842_sp2_140
C842_sp2_141
C842_sp2_142
C842_sp2_143
C842_sp2_144
C842_sp2_145
C842_sp1_138
C842_sp1_139
C842_sp1_140
C842_sp1_141
C842_sp1_142
C842_sp1_143
C842_sp1_144
C842_sp1_145
C842_sp1_146
C842_sp2_146
C842_sp1_147
C842_sp1_148

הא-- -
תשאלי את ורד ||
אולי --
אם באמת אה |
זה שם הסלון |
איפה ש |
היינו |
אז |
אולי כן ||
זהו אה |
נראה לי שלא ||
כי זה היה מחשב בעצם ||
זה לא היה טלוויזיה ||
כן ||
זה היה מחשב ||
@|| @..
זה של גדי ||
כן ||
צודק ||
לא ||
מ מ ||
מה ||
היה משהו |
מול הסלון |
מול איפה שישבנו \
היה חדר ||
שהוא |
היה |
נראה לי של גדי |
ו|
אחר כך היה |
אבי |
ב|
יותר באמצע |
נכון אבי זה --
של אבי זה באמצע ||
נכון \
לא ||
של אבי |
זה מול החדר של גדי ||
זה הולך ככה ||
איך שנכנסים |
כן \
יש מסדרון ||
נכון \
נכנסים למסדרון ||
כן ||
בצד ימין |
זה החדר הגדול של ברוך |

C842 p. 6

C842_sp2_147
C842_sp1_149
C842_sp2_148
C842_sp1_150
C842_sp1_151
C842_sp1_152
C842_sp2_149
C842_sp2_150
C842_sp2_151
C842_sp1_153
C842_sp2_152
C842_sp2_153
C842_sp2_154
C842_sp2_155
C842_sp1_154
C842_sp1_155
C842_sp1_156
C842_sp1_157
C842_sp1_158
C842_sp1_159
C842_sp1_160
C842_sp1_161
C842_sp1_162
C842_sp1_163
C842_sp1_164
C842_sp2_156
C842_sp2_157
C842_sp2_158
C842_sp2_159
C842_sp2_160
C842_sp1_165
C842_sp1_166
C842_sp1_167
C842_sp2_161
C842_sp1_168
C842_sp1_169
C842_sp2_162
C842_sp1_170
C842_sp1_171
C842_sp1_172
C842_sp1_173
C842_sp2_163
C842_sp1_174
C842_sp1_175
C842_sp2_164
C842_sp1_176
C842_sp2_165
C842_sp2_166
C842_sp2_167

כן ||
בסדר \
מצד שמאל ||
מצד ש-- -
ימין ||
כשנכנסים בדלת ||
לא ||
אתה לוקח שמאלה ||
נכנס בדלת |
ימינה זה |
כאן יש מסדרון |
וכאן יש את החדר של ברוך |
עם ה |
מרפסת ||
אה ||
אוקיי ||
אז |
אחרי זה יש |
את הסלון הקטן |
אחרי זה יש את ה |
חדר של בייגל |
שזה אותו דבר |
ואז מולו |
בצד ימין |
יש את החדר של גדי ||
אוקיי |
אבל ראיתי באמצע שאין כל-- -
ש|
אני ראיתי זה באמת חדר קטן באמצע |
אבל חשבתי שזה של אבי ||
לא ||
זה הסלון ||
ושל אבי זה לידו ||
אבל זה היה עם מיטה ||
לא ||
זה עם ספה ||
כן \
כן ||
ו --
ולידו יש חדר עם מיטה |
זה של אבי ||
אז אולי רק אני אגור שם \
זה |
בטוח לא ||
למה ||
נראה לך ||
מה אתה חושב ש |
יקרה משהו \
שם ||

C842 p. 7

C842_sp1_177
C842_sp1_178
C842_sp1_179
C842_sp1_180
C842_sp1_181
C842_sp1_182
C842_sp2_168
C842_sp1_183
C842_sp2_169
C842_sp1_184
C842_sp1_185
C842_sp1_186
C842_sp2_170
C842_sp1_187
C842_sp2_171
C842_sp1_188
C842_sp2_172
C842_sp1_189
C842_sp2_173
C842_sp1_190
C842_sp2_174
C842_sp2_175
C842_sp1_191
C842_sp2_176
C842_sp2_177
C842_sp2_178
C842_sp2_179
C842_sp2_180
C842_sp2_181
C842_sp2_182
C842_sp2_183
C842_sp2_184
C842_sp2_185
C842_sp1_192
C842_sp2_186
C842_sp1_193
C842_sp2_187
C842_sp2_188
C842_sp1_194
C842_sp2_189
C842_sp1_195
C842_sp1_196
C842_sp1_197
C842_sp1_198
C842_sp2_190
C842_sp2_191
C842_sp1_199
C842_sp1_200
C842_sp2_192

אני לא נותן לך לגור עם אה |
זה ||
עם |
ברוך |
אה |
בייגל אה |
נראה לך שהם יעשו משהו ||
עד כאן ||
איזה שטויות ||
לא רוצה ||
אני לא רוצה שינסו גם ||
(זה העניין) ||
מה \
לא רוצה שינסו אפילו ||
הם לא ינסו ||
הם ינסו ||
הם יודעים שאתה איתי ||
ברוך ינסה ||
מה פתאום ||
כן ||
בחיים הוא לא ||
קודם כול הוא עם ורד ||
<צקצוק>
ואני חברה של ורד ||
ו|
ו|
ואין סיכוי ||
מה אני מכירה אותו כבר איזה שלוש שנים ||
אין סיכוי ||
אתה חושש \
אז בוא נלך ||
יאללה ||
בוא נצא \
יאללה ||
(טלפון) ||
<שריקות>
מה השעה ||
עוד כמה זמן נשאר \
איך \
עוד כמה זמן נשאר \
עכשיו בדיוק ורבע ||
שבע ורבע ||
ובואי נל-- -
נלך מהר |
לא ||
להקלטה ||
אה ||
בואי נלך מהר כי אה |
@@..

C842 p. 8

C842_sp1_201
C842_sp1_202
C842_sp1_203
C842_sp1_204
C842_sp1_205
C842_sp1_206
C842_sp1_207
C842_sp1_208
C842_sp2_193
C842_sp2_194
C842_sp2_195
C842_sp2_196
C842_sp1_209
C842_sp2_197
C842_sp2_198
C842_sp2_199
C842_sp1_210
C842_sp1_211
C842_sp1_212
C842_sp1_213
C842_sp1_214
C842_sp1_215
C842_sp1_216
C842_sp1_217
C842_sp1_218
C842_sp1_219
C842_sp1_220
C842_sp1_221
C842_sp2_200
C842_sp1_222
C842_sp2_201
C842_sp1_223
C842_sp2_202
C842_sp1_224
C842_sp2_203
C842_sp1_225
C842_sp2_204
C842_sp2_205
C842_sp1_226
C842_sp1_227
C842_sp1_228
C842_sp1_229
C842_sp1_230
C842_sp1_231
C842_sp1_232
C842_sp1_233
C842_sp1_234
C842_sp2_206
C842_sp2_207

אני עוד צריך אה |
זה ||
אני עוד צריך אה |
להוציא כסף ||
נלך מהר ||
עכשיו זה |
שעה ועשר דקות ||
יש עוד שלוש שעות ||
טוב ||
אז תל-- -
אז תלך עם זה ||
זה נוח לך היום \
אני מקווה שיכניסו אותנו עם זה ||
איזה שטויות ||
למה לא ||
(ת)כניס את זה לתיק ||
שנייה שנייה ||
משהו קרה פה ||
הלו ||
הלו ||
אה ||
כן ||
זה מקליט ||
טוב ||
נלך ככה ||
נגיד שזה ווקמן ||
נגיד שזה ווקמן ||
<סגירת רוכסן>
אז אין מצב שאני אגור@@ \
איך \
אין מצב שאני אגור שם \
את לבד \
כן ||
לא ||
ואז נהיה קרובים ||
אבל את מקבלת מעונות ||
אני לא --
(אבל) לא קיבלתי עדיין ||
תראי ||
אם את לא מקבלת מעונות |
אז כן ||
אז |
תגורי שם ||
בסדר \
אבל אני מעדיף שתגורי --
תגורי במעונות כבר ||
אבל אם לא אז כן ||
אני גם מעדיפה לגור במעונות ||
אבל אם לא יהיה לי \
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C842_sp1_235
C842_sp1_236
C842_sp1_237
C842_sp1_238
C842_sp2_208
C842_sp1_239
C842_sp2_209
C842_sp2_210
C842_sp1_240
C842_sp2_211
C842_sp1_241
C842_sp2_212
C842_sp2_213
C842_sp1_242
C842_sp2_214
C842_sp2_215
C842_sp1_243
C842_sp1_244
C842_sp1_245
C842_sp2_216
C842_sp2_217
C842_sp2_218
C842_sp2_219
C842_sp1_246
C842_sp2_220
C842_sp2_221
C842_sp2_222
C842_sp2_223
C842_sp1_247
C842_sp1_248
C842_sp2_224
C842_sp1_249
C842_sp1_250
C842_sp2_225
C842_sp1_251
C842_sp2_226
C842_sp1_252
C842_sp1_253
C842_sp1_254
C842_sp2_227
C842_sp2_228
C842_sp2_229
C842_sp1_255
C842_sp2_230
C842_sp2_231
C842_sp2_232
C842_sp1_256
C842_sp2_233
C842_sp2_234

אז תגורי |
תגורי שם ||
מה |
את לא יכולה לנשום \
<נשימה כבדה>
יאללה ||
תראה עכשיו הדולר (הוא) |
הרבה יותר מארבע שקל ||
איך \
הדולר הוא הרבה יותר מארבע שקל עכשיו ||
מה מה \
הדולר |
הוא הרבה יותר מארבע שקל ||
נו ו \
נו זה |
באסה ||
תני לי שנייה ||
יאללה ||
בואי נעוף \
כן ||
רגע ||
נשים אה |
נעליים ||
<משיכת אף>
(יהיה לי קר) ||
נכון \
(שנייה שנייה ||)
מה זה ||
<גיחוך>
נייר טואלט ||
מה אתה מפגר \
למה ||
זה לא יפה \
לא ||
לא יפה \
לא ||
@@|
אני אחזיר את זה אחרי זה ||
בואי אין לנו זמן ||
טוב ||
שנייה ||
אני (רוצה)@@ ||
<צחקוק>
<צחקוק>
אני לא אוהב -א א --
תחזיר את זה מצדי מה ||
<צחקוק>
אוף ||
אח ||
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C842_sp2_235
C842_sp2_236
C842_sp1_257
C842_sp2_237
C842_sp1_258
C842_sp2_238
C842_sp2_239
C842_sp1_259
C842_sp2_240
C842_sp1_260
C842_sp1_261
C842_sp2_241
C842_sp1_262
C842_sp1_263
C842_sp2_242
C842_sp1_264
C842_sp2_243
C842_sp2_244
C842_sp1_265
C842_sp1_266
C842_sp1_267
C842_sp1_268
C842_sp2_245
C842_sp2_246
C842_sp1_269
C842_sp1_270
C842_sp1_271
C842_sp1_272
C842_sp1_273
C842_sp1_274
C842_sp1_275
C842_sp1_276
C842_sp1_277
C842_sp2_247
C842_sp1_278
C842_sp1_279
C842_sp1_280
C842_sp2_248
C842_sp2_249
C842_sp1_281
C842_sp1_282
C842_sp1_283
C842_sp1_284

לקחת אה |
@|| @..
יאללה ||
לקחת פלאפון \
כן ||
אנחנו פעם ראשונה הולכים לסרט ||
ביחד ||
איך \
פעם ראשונה אנחנו הולכים לסרט ביחד ||
יפה ||
אה \
<צוחקת>
הגיע הזמן אחרי אה |
שלושה חודשים ||
מותק ||
<שר בלי מילים>
<כחכוח>
<קריאת כאב>
את יודעת ש |
לימור עובדת בזה \
ב|
אולפני ערוץ שלוש \
למה \
בתור \
<כחכוחים>
היא |
התפקיד שלה זה לראות אה |
טלנובלות |
והיא |
לא יודע מה היא עושה שם ||
קיצר |
היא אמרה לי שהיא |
כל היום רואה טלנובלות ||
אולי היא מתרגמת ||
כן ||
כי היא מדברת |
ספרדית הרי ||
איזה כיף לה ||
איזה עבודה נחמדה ||
כן ||
(חבל על הזמן) ||
(אבל) היא אמרה שמה זה נמאס לה כבר ||
מהטלנובלות ||
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