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 |הם לא הולכים לחפש  14
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 -זה קשור ל  42
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 |אה ;ב 45
 |בסדר  46
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 |אני מתכוונת)..(   48
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 |למשל  51

 \שאם אתה יושב בנתיב למשל  51

 | לא שמים סלטים בצלחת  52

 @@||ל @@ בין ה   53

 |[בצלחת]אני לא שמתי סלטים  ;א 54
 |[סתם]                             ;ב 55
 |אני אומרת  56

 |באופן כללי  57

 -אתה  58

 | את רוצה  59

 |לחתוך את העגבנייה  61

 -זה לא  61
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 |שמי שמברך בפועל  81

 ||הפסקבאמת לא יהיה לו   82

 |כאילו זה).(   83

 |הקיצר זה)..(   84

 ||צריך כאילו יותר להקפיד בזה  85

 |לא שאני תמיד)...(   86
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 |כאילו  87

 |גם אני לא  88

 |בסמינר הבא ;א 89
 |אני בטח אזכר במה שאמרת לי  91

 |ואני ארגיש לא טוב  91

 |על זה שאני לא לוקחת  92

 |עצמימספיק דברים על   93

 @@||אני אחשוב על ה   94

 )...( ;ב 95
 ((דיבור לא ברור))  96

 |מה את שותה  97

 ||בסדר ;א 98
 |אה  99

 |לא  111

 |הקטע הוא  111

 |שכאילו  112

 ||חבל שזה רק בסמינרים  113

 |מה).(   114

 |מה את שותה ;ב 115
 |תה  116

 | כמובן ;א 117
 | מה אני יכולה לשתות  118

 ||      אם לא תה  119

 |ועוד)...(   111

 ||על הבוקר  111

 |אה)..(   112

 |בעצם  113

 |על הבוקר בזמן האחרון  114

 |אני נורא אוהבת לשתות  115

 |חלב מלא  116

 |אבל אה  117

 ||לא בא לי עכשיו  118

 ||לא שתיתי כלום על הבוקר)....(  ;ב 119
 ||גם אני ;א 121
 ||עכשיו אני מתחילה).(   121

 \((דיבור לא ברור)) ;ב 122
 |הנה הבוקר שלי ;א 123
 ||בוקר טוב לי  124

 |לא יודעת מה עלה לי בראש ;ב 125
 |תראי איזה מוטיבציה  126

 ||הכניס לי הפרמקותרפיה הזאת  127

 -ישנתי ב  128

 |שלוש שעות בלילה  129

 |אבל מה שכייף )..(  131

 |תקשיבי  131

 |בבוקר קמתי  132
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 |לא שתיתי  133

 @@|יצאתי ב   134

 |כשלדעתי כאילו -ש  135

 -ללכת ל  136

 |עד שם  137

138  |@@@ 

 |בלי הפסקה  139

 |בלי לשתות כלום  141

 ||מהבוקר  141

 |זה נס ;א 142
 -ש  143

 ||נעשה לך  144

 |מה זה נס ;ב 145
 |תאמיני לי  146

147  |@@@@@ 

 ||הזאת@@   148

 |לא יכולתי להציע ;א 149
 |איחור של ה  151

 |אה ;ב 151
 ||כן  152

 |זה פשוט ;א 153
 |השגחה פרטית  154

 |שמא  155

 |תעשי טעויות  156

 ||מתוך עייפות  157

 ||ישתבח שמו ;ב 158
 |-זה באמ).(   159

 |לטעוםזה גם נותן לך   161

 |מה זה שאתה מוכן  161

 |מבעוד מועד  162

 ||ולא ברגע האחרון  163

 |כאילו).(   164

 |עכשיו אני יודעת  165

 |ששבוע הבא  166

 ||אני אהיה מוכנה כבר  167

 |מראש).(   168

 \כאילו  169

 ||וזה מה זה כייף  171

 |אני חושבת ;א 171
 @@@||שאני   172

 |בסדר ;ב 173
 |אז זה כבר אחרת  174

 ||שעברת על החוק  175

 ||מה זה הסכין הזה ;א 176
 |זה הסכין הזה  177

 ||זה בכלל מאתמול פה  178
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 ||מה פתאום ;ב 179
 ||כן ;א 181
181  |@@@@ 

 \באמת ;ב 182
 ||כן ;א 183
 ((רעשי רקע))  184

 @@@| ;ב 185
 ||נכנסת& כש   186

 \אה ;א 187
 ||נכנסת& כש  ;ב 188
 @@|מייד יש   189

191  ||@@@@ 

 |של הכלים  191

 @@||של לשים דברים   192

 |את יודעת ;א 193
 |מאז המשבר שקרה לה  194

 |כאילו  195

 |פשוט  196

 |התעלמות נוראית  197

 |מכל הדירה  198

 |כאילו  199

 |כל הדירה  211

 ||יש פשוט התעלמות  211

 |כל עוד שהיה אכפת לה  212

 |הייתה מעירה לכל אחד  213

 |אומרת לכל אחד  214

 ||כולם היו מקפידים  215

                 \את מבינה  216

 |מאז שהיא  217

 |הייתה לה את השבירה הזאת  218

 |אם זה לא יעזור)..(  ;ב 219
 &||אני אדבר עם מר   211

 ||הדבר הזהאני לא יודעת מה   211

 |כן ;א 212
 ||פשוט לא לעניין  213

 &||אבל מה זה לדבר עם מר   214

 |על הכלים בבית  215

 |מה הוא יגיד  216

 |בטח ;ב 217
 ||מה שהוא תמיד אומר).(   218

 @@||              הוא אולי יעשה את זה ב  ;א 219
 |אין בזה כלום ;ב 221
221  ||@@ 

 \אה ;א 222
 ||משגע אותי הדברים האלה ;ב 223
 \מה ;א 224
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 |בחלב ;ב 225
 |אין טיפה אחת  226

 |אני חושבת שזאת אשמתי)...(  ;א 227
 |אתמול  228

 |אני השתמשתי בחלב  229

 |ונגמרה השקית  231

 ||והשארתי אותה בחוץ  231

 |טוב לך מותר ;ב 232
 ||את ילדה טובה בדרך כלל  233

 |מממ ;א 234
 |איזה מפרגנות אנחנו)...(   235

 |לעצמנו  236

 ||חבל על הזמן  237

 |מתעצבנות על כל העולם).(   238

 ||אבל לעצמנו זה מותר  239

 |לא  241

 |כאילו  241

 |[באמת]  242

 |[@@@] ;ב 243
 ||זה לא מותר  244

 |[אבל]  245

 |[לא] ;א 246
 ||אני השארתי אותה בחוץ  247

 |אני  248

 |אני  249

 |כאילו  251

 ||לא הכנסתי אותה בחזרה למקרר  251

 |אבל  252

 ||[{cxa}הייתי צריכה ]  253

 |[@@@] ;ב 254
 ||אז אני הכנסתי  255

 |אז את רואה ;א 256
 {|vaksha}בבקשה   257

 |אז כאילו  258

 |מה@@  ;ב 259
 |אני אמורה לדעת שאין בה כלום  261

 |את ;א 261
 \לא מרגישה שאין כלום  262

 |לא ;ב 263
 ||לפעמים יש בזה ממש קצת  264

 ((צחוק)) ;א 265
 |אז עכשיו התלוננו על עצמנו  266

           XXXXXXXXX|-ו  267

 |למה על עצמנו ;ב 268
 |מה זה קשור אלי  269

 |אני רק הייתי טובה  271
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 | אני ראיתי חלב בחוץ  271

 ||הכנסתי אותו למקרר  272

 |גם אני רק הייתי טובה ;א 273
 |אני  274

 |לא נכון ;ב 275
 |להכניס את{ cxa}היית צריכה   276

 ||זה  277

 ||צודקת ;א 278
 |חטאתי  279

 |עניתי  281

 ||פשעתי  281

 @@@|| ;ב 282
 ((צחוק)) ;א 283
 ||תמחלי לי  284

 |הי)..(   285

 | יצא  286

 |עשר  287

 ||החלמון  288

 \החלמון ;ב 289
 ||יצא עשר ;א 291
 ||הצהוב של הביצה  291

 ||מעולה  292

 ||חלמון  293

 ||הצהבהב ;ב 294
 ||הצהבהב ;א 295
 ||האפרוח  296

 |יצא  297

 ||מעולה  298

 |שהיינו קטנים  299

 |היינו קוראים לצהוב  311

 ||אפרוח  311

 ||אפרוח ;ב 312
 ||האפרוח יצא עשר ;א 313
 | אפרוח ;ב 314
 ||יצא משהו משהו  315

 ||הרסת אותי עם הקליפה של השעועית ;א 316
 ||     זה אפרוח  317

 ((צחוק))  318

 |כי מה זה הדבר הזה ;ב 319
311  @@@\ 

 |כי היא ;א 311
 | לעצמה -ספחה ל -ספג -ס  312

 ||הביצהאת הנוזלים של   313

 |אבל  314

 @@@| ;ב 315
 ||זה נראה כמו אפרוח  316
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 |      זה לא היה אפרוח ;א 317
 ||זה היה קליפה של שעועית ריקה  318

 ((דיבור חופף לא ברור))  319

 ||זה נראה כמו אפרוח ;ב 321
 |איזה בידור ;א 321
 |איך את נגעת בזה  322

 ||בגועל  323

 ||מצחיק זה היה)..(   324

 |אואה אואה).(   325

 |הבטן שלי  326

 ||היא רואה איך אני מתחילה לדבר  327

 |באיזה שפה)..(  ;ב 328
 ||מקרקרת  329

 ||מקרקרת(( בצחוק)) ;א 331
 ||שפת התרנגולים  331

 |לא  332

 ||זה בגלל האפרוח  333

 ||רצתה להרגיע אותו  334

 |שלא  335

 | שלא ייבהל  336

 ||מהסיפור  337

 ||   חסר לי משהו)....(  ;ב 338
 


