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 ((נגינה ברקע))  1

 @@@| ;ב 2
 \מזהים איזה שיר זה בכלל  3

 |אני לא מזהה בכלל שירים ;א 4
 |לפי המוזיקה של המנגינה שלהם  5

 ||אח שלי משתגע ממני  6

 |יפה מצידך להגיד).(  ;ב 7
 |שזה לא נובע מהמנגינה  8

 ||שלי הגרועה  9

 (( צחוק)) ;א 11
 |באמת  11

 |אין לי  12

 |-חוש קצב ו  13

 |חוש מוזיקלי  14

 ||בכלל  15

 ||בגרוש).(   16

 |-זה ש)....(   17

 |שאסור לשיר  18

 |לפחות את החלק הכואב הזה  19

 ||זה חוסך ממני  21

 ((צחוק))  21

       \את מנגנת על גיטרה ;ב 22
 ||יודעתלא  ;א 23
 ||לי{ nira}לא נראה   24

 @@@||איך הלכה הפריטה ש  ;ב 25
 @@@| ;א 26
 ||חבל על הזמן  27

 \התקדמתי)...(  ;ב 28
 \קצת  29

 |נחמדה  31

 \שומעים ממנה משהו כבר  31

 ||יפהפה ;א 32
 ||כן  33

 ((דיבורים לא ברורים))  34

 ||שתוק ;ב 35
 \המיתר מתוח ;א 36
 |מה ;ב 37
 ||   המיתר הזה בכלל לא מתוח ;א 38
 |איזה ;ב 39
 ||שני -ה ;א 41
 |כן  41
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 ||מספר שתיים -מ  42

 |מלמעלה ;ב 43
 ||כן ;א 44
 |     זה ;ב 45
 ||מהמ ;א 46
 @@| ;ב 47
 |למה  48

 ||אה קצת אולי  49

 ||זה בכלל לא  51

 | אבל אני לא  51

 |אני מפחדת לגעת  52

 | כי אז אני  53

 ||הורסת את זה עוד יותר  54

 |כן זה ;א 55
 ||שייך לכיוון  56

 &|אני צריכה לתת ל )..(  ;ב 57
 ||שתכוון לי את זה עוד  58

 ||לא יודעת לכוון&  ;א 59
 |היא יודעת קצת ;ב 61
 ||היא יודעת  61

 |יותר טוב ממני  62

 ||זה בטוח  63

 |היא אמרה ;א 64
 ||שהיא לא יודעת  65

 ||היא מצטנעת ;ב 66
67   ).(|& 

68  |& 

 &|אני צריכה לתת את זה ל   69

 ||יודעת&  ;א 71
 ||בסדר  71

 \לא יודעת& )..(   72

 |יודעת& מה ש  ;ב 73
 ||לימדה אותה&   74

 \באמת).(  ;א 75
 |כן ;ב 76
 |איזה יופי ;א 77
 |כן ;ב 78
 |לבדמשם היא המשיכה   79

 |כן  81

 |אבל  81

 |-כל המה ש  82

 |-הבסיס ש  83

 |נתנו לה  84

 &||זה   85

 |בסדר ;א 86
 | אבל יכול להיות שהיא  87
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 ||      למדה עוד דברים  88

 | אני ממש אהבתי את השיר שהיא שרה)....(   89

 | הזאת&   91

 | אירוסים של אה -ב  91

 ||&באירוסים של )..(   92

 @@@||אני הייתי ב  ;ב 93
 ||[מדהים]  94

 ||[בכיתי] ;א 95
 ||מדהים ;ב 96
 ||מדהים  97

 ||[מדהים]  98

 ||[בכיתי] ;א 99
 ||בכיתי  111

 |איך היא נכנסה לי לנשמה  111

 ||מדהים ;ב 112
 |אני הייתי בהופעה שלמה שלה פעם  113

          \באמת ;א 114
 |ידעתי שהיא בת נתיב ובכלל לא ;ב 115
 ||הייתי בהלם שאמרו את זה  116

 |כאילו  117

 |-ו@@   118

 ||זה  119

 


