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OCD_1_sp1_002
OCD_1_sp1_003
OCD_1_sp3_019
OCD_1_sp3_020
OCD_1_sp3_021
OCD_1_sp1_004
OCD_1_sp1_005
OCD_1_sp3_022
OCD_1_sp2_009
OCD_1_sp1_006
OCD_1_sp1_007
OCD_1_sp1_008
OCD_1_sp1_009
OCD_1_sp3_023
OCD_1_sp1_010
OCD_1_sp1_011
OCD_1_sp3_024
OCD_1_sp3_025
OCD_1_sp3_026
OCD_1_sp3_027
OCD_1_sp3_028
OCD_1_sp1_012

רציתי שתקחי פה ימינה ||
לצאת דרך אה |
לא משנה ||
אז ניסע דרך אחרת ||
(אה) \
מה את לחוצה ||
בעלך לא גר --
הוא גם לא בבית |
ואת ישנה אצלי ||
לא את זה ||
בשבילך ||
למה |
את משלמת דלק \
לא ||
אז שתקי ||
בסדר ||
סבבה ||
איפה ה |
זה |
איזה דיסק רצי(ת) ||
בוא הנה |
הדלק הזה |
קורע אותי |
עומר |
חבל על הזמן ||
כמה עולה לך בחודש \
אלף מאתיים שקל ||
<הבעת התפעלות>
יואו ||
עומר |
אתמול עשיתי טיפול לאוטו |
אלף שלוש מאות שקל ||
אז את |
הראשונה ששווה לך לקחת אוטו ||
אלף שלוש מאות שקל טיפול לאוטו אתמול ||
זה מה שאמרתי לה ||
אין ||
אני |
חושב שאני אגיע לקילומטרז' הזה ||
זה הקטע ||
למה \
ככה ||
מתחיל ללמוד יומיים בשבוע |
אתה כשיהיה לך אוטו |
כשאתה לא תדפוק חשבון לדלק |
אתה תעשה קילומטרזים |
אחי |
חבל לך על הזמן ||
בטח ||
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OCD_1_sp2_010
OCD_1_sp3_029
OCD_1_sp3_030
OCD_1_sp3_031
OCD_1_sp3_032
OCD_1_sp3_033
OCD_1_sp3_034
OCD_1_sp3_035
OCD_1_sp3_036
OCD_1_sp3_037
OCD_1_sp3_038
OCD_1_sp3_039
OCD_1_sp3_040
OCD_1_sp3_041
OCD_1_sp1_013
OCD_1_sp1_014
OCD_1_sp3_042
OCD_1_sp3_043
OCD_1_sp1_015
OCD_1_sp3_044
OCD_1_sp2_011
OCD_1_sp2_012
OCD_1_sp3_045
OCD_1_sp3_046
OCD_1_sp3_047
OCD_1_sp2_013
OCD_1_sp2_014
OCD_1_sp2_015
OCD_1_sp3_048
OCD_1_sp3_049
OCD_1_sp2_016
OCD_1_sp2_017
OCD_1_sp1_016
OCD_1_sp2_018
OCD_1_sp3_050
OCD_1_sp2_019
OCD_1_sp3_051
OCD_1_sp1_017
OCD_1_sp2_020
OCD_1_sp2_021
OCD_1_sp1_018
OCD_1_sp3_052
OCD_1_sp2_022
OCD_1_sp2_023
OCD_1_sp1_019
OCD_1_sp2_024
OCD_1_sp2_025
OCD_1_sp2_026
OCD_1_sp1_020

גם תחשוב על זה שאתה נוסע לתל אביב פעמיים בשבוע |
בוא הנה |
אני כל יומיים --
כבר המתדלק אומר |
המתדלק |
כבר אומר לי |
תגידי לי |
מה |
יש לך עודף@@@ \
אומר לי |
את כל יומיים נמצאת פה ||
<בצחקוק> מה עובר עלייך ||
@@..
<בשקט שרה עם התקליט> (חל)פו הרבה שנים
אלף מאתיים שקל דלק ||
יא וארדי ||
ראית איזה או-- -
איזה יונדאי יפה יש לו \
הסגולה הזאת \
הנה הוא מאחורינו ||
איפה ||
מה (את מדברת) ||
שם ||
סליחה נשמה ||
סליחה (סליחה) ||
(אה) ||
זה לא הם ||
לא משנה ||
זה לנטרה ||
למה יש להם לנטרה \
לא ||
ההם מאחורה ||
<שריקה עם המנגינה>
איזה יונדאי יש להם ||
@@..
לנטרה או אקסנט ||
(אין לי שמץ של מושג) ||
אקסנט ||
אה ||
יש להם אקסנט \
מתי אורן חוזר ממילואים \
אה \
אורן \
מחרתיים ||
היא לוקחת חופש אורית \
אה לא ||
אה הם אה |
נוסעים לירח דבש אחרי החגים ||
למה לא ישר \
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OCD_1_sp2_027
OCD_1_sp2_028
OCD_1_sp1_021
OCD_1_sp2_029
OCD_1_sp1_022
OCD_1_sp3_053
OCD_1_sp1_023
OCD_1_sp3_054
OCD_1_sp2_030
OCD_1_sp3_055
OCD_1_sp2_031
OCD_1_sp2_032
OCD_1_sp2_033
OCD_1_sp2_034
OCD_1_sp2_035
OCD_1_sp2_036
OCD_1_sp1_024
OCD_1_sp1_025
OCD_1_sp1_026
OCD_1_sp3_056
OCD_1_sp1_027
OCD_1_sp1_028
OCD_1_sp1_029
OCD_1_sp3_057
OCD_1_sp2_037
OCD_1_sp1_030
OCD_1_sp2_038
OCD_1_sp1_031
OCD_1_sp1_032
OCD_1_sp3_058
OCD_1_sp3_059
OCD_1_sp1_033
OCD_1_sp3_060
OCD_1_sp2_039
OCD_1_sp2_040
OCD_1_sp2_041
OCD_1_sp2_042
OCD_1_sp2_043
OCD_1_sp2_044
OCD_1_sp1_034
OCD_1_sp2_045
OCD_1_sp2_046
OCD_1_sp2_047
OCD_1_sp1_035
OCD_1_sp2_048
OCD_1_sp2_049
OCD_1_sp1_036
OCD_1_sp2_050
OCD_1_sp2_051

כי |
ההורים שלהם רוצים שהם יהיו בחגים בבית ||
שמה \
שהם יהיו בבית בחגים ||
הם יכולים לנסוע עד החגים ||
זה (גם) מה שאני אמרתי ||
יש להם עשרים יום ||
זה גם מה שאני חשבתי ||
לא יודעת ||
אחרי החתונה זה הכי כיף ||
אני יודעת שהם רוצים חודש אה |
זה ||
נופש כאילו |
לצאת ל |
@@
הם טסים ||
היה שמה איזה |
כוס תפוזים |
כשרקדתם בסוף |
נו \
אני בא |
אני בשיא הצמא דופק |
חצי כוס |
@עם וודקה זה היה ||
מפגר ||
מה זה וודקה ||
רובי שם וודקה ||
לא יכולתי לשתות את זה |
כמו דלק ||
אם אתה רוצה להקיא תגיד לי |
אני אעצור לך ||
אין בעיה ||
שלא תקיא לי באוטו ||
מה קרה לך ||
רובי שם שם אה |
זה ||
אה |
וודקה ||
ניסה יענו לעבוד עליי ||
איזה כמויות ||
הוא בא |
נותן לי |
קחי |
ואיזה שלוק בלעתי |
תשתי ||
הוא אומר לי |
חצי כוס ||
קחי שתי ||
הוא אומר לי שתי ||
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OCD_1_sp2_052
OCD_1_sp2_053
OCD_1_sp2_054
OCD_1_sp2_055
OCD_1_sp2_056
OCD_1_sp2_057
OCD_1_sp3_061
OCD_1_sp2_058
OCD_1_sp1_037
OCD_1_sp1_038
OCD_1_sp3_062
OCD_1_sp3_063
OCD_1_sp1_039
OCD_1_sp1_040
OCD_1_sp1_041
OCD_1_sp2_059
OCD_1_sp1_042
OCD_1_sp2_060
OCD_1_sp3_064
OCD_1_sp2_061
OCD_1_sp3_065
OCD_1_sp3_066
OCD_1_sp1_043
OCD_1_sp1_044
OCD_1_sp2_062
OCD_1_sp2_063
OCD_1_sp3_067
OCD_1_sp2_064
OCD_1_sp2_065
OCD_1_sp3_068
OCD_1_sp2_066
OCD_1_sp2_067
OCD_1_sp2_068
OCD_1_sp2_069
OCD_1_sp2_070
OCD_1_sp3_069
OCD_1_sp3_070
OCD_1_sp2_071
OCD_1_sp2_072
OCD_1_sp2_073
OCD_1_sp2_074
OCD_1_sp2_075
OCD_1_sp2_076
OCD_1_sp1_045
OCD_1_sp1_046
OCD_1_sp2_077
OCD_1_sp2_078
OCD_1_sp2_079
OCD_1_sp2_080

אני אומרת לו |
תביא ||
אני מריחה |
אני עושה לו |
לך |
לך מפה ||
לפחות אתה בא על קיבה ריקה ||
@@אני לא ||
לא ||
אי אפשר להגיד את זה ||
איך היה האוכל \
טוב \
בהתחלה |
הייתי מה זה הגעתי רעב |
בלעתי שם חצי בופה ||
@@@ ||
בכניסה ||
<צחוק>
נקרע לך ||
@@(זה) |
איפה אני אסדר לך \
אני עם הציפורניים שלי \
מישהו מחר בא לעבודה \
את באה סיגל לעבודה \
אה לא ||
מחר \
גילי הייתה היום ||
אני כבר |
זהו ||
(נכון) \
מותק |
לא תורמת |
שנייה לעבודה הזאת ||
כולם על הזין שלי בעבודה הזאת ||
הם לא שווים את זה ||
נראה לי אנחנו בכלל לא באותו כיוון |
חבל על הזמן ||
לא ||
מה פתאום ||
אם היא אמרה לך שהיא ב |
צריפין |
אז היא צריכה להיות פה ||
הנה@ ||
לא |
לקח לנו איזה חמש דקות עד שהגענו ||
כן ||
לא עומר |
מאז הסיפור הזה |
תאמין לי |
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OCD_1_sp2_081
OCD_1_sp1_047

אני לא תורמת שקל לעבודה ||
מה קורה עם זה באמת \
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