OCh_sp1_001
OCh_sp1_002
OCh_sp1_003
OCh_sp2_001
OCh_sp2_002
OCh_sp1_004
OCh_sp2_003
OCh_sp1_005
OCh_sp1_006
OCh_sp1_007
OCh_sp2_004
OCh_sp1_008
OCh_sp1_009
OCh_sp1_010
OCh_sp2_005
OCh_sp2_006
OCh_sp2_007
OCh_sp2_008
OCh_sp1_011
OCh_sp2_009
OCh_sp1_012
OCh_sp1_013
OCh_sp1_014
OCh_sp2_010
OCh_sp2_011
OCh_sp1_015
OCh_sp1_016
OCh_sp1_017
OCh_sp2_012
OCh_sp2_013
OCh_sp2_014
OCh_sp2_015
OCh_sp2_016
OCh_sp2_017
OCh_sp2_018
OCh_sp2_019
OCh_sp1_018
OCh_sp1_019
OCh_sp1_020
OCh_sp1_021
OCh_sp1_022
OCh_sp1_023
OCh_sp1_024
OCh_sp1_025
OCh_sp1_026
OCh_sp1_027
OCh_sp1_028
OCh_sp1_029
OCh_sp1_030

וואי איזה אטלס ||
חוש שילינג זה ||
אה \
אתה לא מכיר אותו \
פה אני ישבתי ב עם האטלס הזה |
לא פתחתי@ |
ועקבתי אחרי המסעות שלך בזמנים כשהיית בסין ||
אה ||
עם זה \
כן \
הנה הנה בן לאדן ||
איפה ||
תראה ||
תביא לי ללמוד קצת ||
טורה-בורה ||
איפה טורה-בורה \
לא כתוב ||
דבר כזה ||
מה זה הטורה בורה הזה עכשיו \
שם הם אמרו ש |
הם נעים מזרחה |
אז זה לא היה --
אה מערבה |
לא לא ||
טורה בורה זה פה ||
למה \
מה מה |
מה נהיה שם \
שם אמרו שבן לאדן יושב ||
לפי דעתי בשביל זה הוא נסע ||
חשבו שיתפסו אותו |
בסוף לא תפסו אותו ||
יאללה ||
הנה חינה |
תיכף נמצא לך חינה גדולה ||
הנה חינה גדולה ||
חינ< -צחקוק> הה ||
חינה ||
אוי ||
לא ידעתי שככה מחולק ל |
זה ||
ל|
לרובעים ||
ה|
מונגוליה ||
הנה סצ'ואן |
יונאן |
איפה יונאן |
הנה |

OCh p. 1

OCh_sp1_031
OCh_sp1_032
OCh_sp1_033
OCh_sp1_034
OCh_sp1_035
OCh_sp1_036
OCh_sp1_037
OCh_sp1_038
OCh_sp1_039
OCh_sp2_020
OCh_sp1_040
OCh_sp2_021
OCh_sp2_022
OCh_sp1_041
OCh_sp1_042
OCh_sp1_043
OCh_sp2_023
OCh_sp1_044
OCh_sp1_045
OCh_sp1_046
OCh_sp1_047
OCh_sp2_024
OCh_sp1_048
OCh_sp1_049
OCh_sp1_050
OCh_sp1_051
OCh_sp2_025
OCh_sp2_026
OCh_sp1_052
OCh_sp1_053
OCh_sp1_054
OCh_sp2_027
OCh_sp1_055
OCh_sp2_028
OCh_sp1_056
OCh_sp2_029
OCh_sp2_030
OCh_sp1_057
OCh_sp1_058
OCh_sp1_059
OCh_sp2_031
OCh_sp2_032
OCh_sp2_033
OCh_sp2_034
OCh_sp1_060
OCh_sp2_035
OCh_sp1_061
OCh_sp2_036
OCh_sp1_062

גואנשי |
איזה יופי ||
יא אללה ||
חתגל ||
<צחקוק>
מורון |
הנה ||
מפה |
עלינו |
איפה היית ב --
הגענו עד לפה ||
במונגוליה ||
באמת \
עד לפה ||
כן ||
ביג'ין |
מהמ |
לקחנו את הרכבת הטראנס אה |
סיבירית |
שנסעה ביג'ין אה |
מוסקווה \
מהמ |
לקחנו אותה עד אולן באטור |
זה בירת מונגוליה |
פה הסתו -התקשקשנו איזה יומיים |
לקחנו אוטובוס |
איך זה נראה |
כמו האלה שרואים על אפגניסטאן \
זה |
כן ||
זה ה |
משהו כזה ||
ערבות על ערבות |
(כן) \
על כלום ||
לא ||
אני שואל על העיר עצמה ||
לא ||
מבחינת המה ||
האנשים \
לא ||
מבחינת ה |
מה שרואים בעיר ||
אין אה |
לא ||
רבי קומות ודברים כאלו ||
זה |
או שיש ||
יש יש ||

OCh p. 2

OCh_sp2_037
OCh_sp1_063
OCh_sp1_064
OCh_sp1_065
OCh_sp1_066
OCh_sp1_067
OCh_sp1_068
OCh_sp2_038
OCh_sp1_069
OCh_sp1_070
OCh_sp1_071
OCh_sp1_072
OCh_sp1_073
OCh_sp1_074
OCh_sp2_039
OCh_sp2_040
OCh_sp2_041
OCh_sp2_042
OCh_sp1_075
OCh_sp1_076
OCh_sp2_043
OCh_sp1_077
OCh_sp1_078
OCh_sp1_079
OCh_sp1_080
OCh_sp1_081
OCh_sp1_082
OCh_sp1_083
OCh_sp2_044
OCh_sp1_084
OCh_sp2_045
OCh_sp1_085
OCh_sp1_086
OCh_sp1_087
OCh_sp1_088
OCh_sp1_089
OCh_sp1_090
OCh_sp2_046
OCh_sp1_091
OCh_sp1_092
OCh_sp2_047
OCh_sp1_093
OCh_sp2_048
OCh_sp2_049
OCh_sp1_094
OCh_sp1_095
OCh_sp2_050
OCh_sp1_096
OCh_sp1_097

\@
מה זה רבי \
אה |
חמש |
שש קומות יש ||
לא |
שלושים ||
כן ||
יש אוטובוסים קצת |
יש טיפה ||
לא כמו |
זה ||
קאבול לא ראיתי תמונות מקאבול ||
אבל אני מעריך שזה פחות או יותר אותו התפתחות ||
לפי הרושם שעושה ה |
צילומים |
של אפגניסטאן בטלוויזיה |
זה הכול כפרים ||
אבל נו מה |
אני יכול לקחת לך |
בדיוק כמו מה ||
אני יכול נו |
בסדר ||
אני יכול ל -ל -לצלם לך כל |
גם עצים |
ולעשו-- -
ל| -
עשות רושם כזה ||
זה נכון ||
מה זה שטויות ||
שאלה מה זה נכון ||
לקחנו אוטובוס אבא |
מפה עד פה |
שזה בערך מרחק תל אביב אה |
אילת |
או נגיד את ח -חד-- -
חיפה אילת |
יותר ||
זה חיפה אילת ||
אתה רוצה להכניס את זה לפרופורציה |
איך יכול להיות ||
זה בערך חמש מאות קילומטר ||
באמת \
נראה יותר ||
לא לא ||
סליחה סליחה ||
אתה טועה ||
זה |
לא לא לא ||

OCh p. 3

OCh_sp1_098
OCh_sp1_099
OCh_sp1_100
OCh_sp1_101
OCh_sp2_051
OCh_sp1_102
OCh_sp1_103
OCh_sp1_104
OCh_sp2_052
OCh_sp1_105
OCh_sp1_106
OCh_sp1_107
OCh_sp1_108
OCh_sp1_109
OCh_sp1_110
OCh_sp1_111
OCh_sp1_112
OCh_sp1_113
OCh_sp1_114
OCh_sp1_115
OCh_sp1_116
OCh_sp1_117
OCh_sp1_118
OCh_sp1_119
OCh_sp1_120
OCh_sp1_121
OCh_sp2_053
OCh_sp1_122
OCh_sp1_123
OCh_sp1_124
OCh_sp1_125
OCh_sp1_126
OCh_sp1_127
OCh_sp1_128
OCh_sp1_129
OCh_sp1_130
OCh_sp1_131
OCh_sp1_132
OCh_sp1_133
OCh_sp1_134
OCh_sp1_135
OCh_sp1_136
OCh_sp1_137
OCh_sp1_138
OCh_sp1_139
OCh_sp1_140
OCh_sp1_141
OCh_sp1_142
OCh_sp1_143

זה חמש מאות קילומטר |
הנה ||
יש פה קנה מידה ||
למה אנחנו שוברים את הראש ||
נכון ||
סנטימטר זה מאה קילומטר ||
זה אחד ל |
אלף ||
אם חמישה סנטימטר אתה צודק ||
נו כן ||
זה ארבע מאות חמש מאות קילומטר |
וזה גם כן ||
עכשיו עשינו את הלופ |
כזה ||
ככה ||
שים לב ||
פה |
יש פה את העיר |
שנקראת |
קאראקורום |
בקאראקורום |
יש את ה |
אמ |
את ה |
טירה של אה |
ג'ינגיס ||
מהמ |
והיא אה |
היא מוקפת ב |
מין צבים כאלה |
יש לה ארבע צבים בכל פינה |
באיזה מרחק של קילומטר מה --
מה --
נגיד הטירה מרובעת \
היא ריבוע \
קילומטר |
מכל אה |
פינה |
יש צב ||
ששומר ||
צב בגודל |
מטר נגיד ||
ו|
עשינו את הסיבוב |
חיפשנו את הצבים וזה מדליק |
ואז |
הגענו לפה ||
אחד ו --
הדבר הזה |

OCh p. 4

OCh_sp1_144
OCh_sp1_145
OCh_sp1_146
OCh_sp1_147
OCh_sp2_054
OCh_sp2_055
OCh_sp1_148
OCh_sp2_056
OCh_sp1_149
OCh_sp1_150
OCh_sp1_151
OCh_sp2_057
OCh_sp1_152
OCh_sp1_153
OCh_sp1_154
OCh_sp1_155
OCh_sp1_156
OCh_sp2_058
OCh_sp2_059
OCh_sp1_157
OCh_sp1_158
OCh_sp1_159
OCh_sp1_160
OCh_sp1_161
OCh_sp1_162
OCh_sp1_163
OCh_sp1_164
OCh_sp1_165
OCh_sp1_166
OCh_sp1_167
OCh_sp1_168
OCh_sp1_169
OCh_sp1_170
OCh_sp1_171
OCh_sp1_172
OCh_sp1_173
OCh_sp1_174
OCh_sp1_175
OCh_sp1_176
OCh_sp1_177
OCh_sp1_178
OCh_sp2_060
OCh_sp1_179
OCh_sp1_180
OCh_sp2_061
OCh_sp2_062
OCh_sp1_181
OCh_sp1_182
OCh_sp1_183

הנסיעה הזאתי |
מפה לפה |
לקח משהו סדר גודל של אה |
ארבעים ושתיים שעות ||
פש ||
אוטובוסים ||
כן ||
למה זה עומד בכל מקום ||
לא ||
אין עצירות מתוכננות ||
הם נוסעים |
<צוחק>
אין עצירות מתוכננות ||
הם יודעים שיהיה |
תקלות |
וזה ||
כלומר יש מישהו בדרך עוצר |
אה ||
או קיי ||
אז הם עוצרים לו ||
עכשיו |
יש היה פנצ'ר |
ועף פלאג מהמנוע |
יש שני נהגים ||
יושבים על ההגה |
הם לא מתחלפים ||
עד שאחד נרדם |
מתחלפים |
או שיש הפסקה |
הם אה |
זה |
בא פנצ'ר |
מתקנים את הפנצ'ר |
ממשיכים |
זה משהו מדהים ||
ישב לידי אחד |
הצחנה הכי גדולה שהייתה בעולם ||
מסריח |
והאוטובוס קופץ |
אוי |
זה היה נורא ||
רגע אין שם כביש נורמלי \
אין כביש ||
זה עפר ||
אה ברצינות \
הכול \
שבילי |
שבילי עפר ||
אין כבישים ||

OCh p. 5

OCh_sp2_063
OCh_sp1_184
OCh_sp1_185
OCh_sp1_186
OCh_sp2_064
OCh_sp1_187
OCh_sp1_188
OCh_sp1_189
OCh_sp1_190
OCh_sp2_065
OCh_sp2_066
OCh_sp1_191
OCh_sp1_192
OCh_sp1_193
OCh_sp2_067
OCh_sp2_068
OCh_sp2_069
OCh_sp1_194
OCh_sp1_195
OCh_sp1_196
OCh_sp1_197
OCh_sp2_070
OCh_sp2_071
OCh_sp1_198
OCh_sp1_199
OCh_sp1_200
OCh_sp1_201
OCh_sp1_202
OCh_sp1_203
OCh_sp1_204
OCh_sp2_072
OCh_sp1_205
OCh_sp1_206
OCh_sp1_207
OCh_sp1_208
OCh_sp1_209
OCh_sp1_210
OCh_sp1_211
OCh_sp1_212
OCh_sp1_213
OCh_sp1_214
OCh_sp2_073
OCh_sp1_215
OCh_sp1_216
OCh_sp1_217
OCh_sp2_074
OCh_sp1_218
OCh_sp1_219
OCh_sp1_220

הכול \
הכול ||
אין או-- -
אין |
אין כביש בכלל \
אתה יוצא --
אתה יוצא מאולן באטור אין כבישים ||
נכון לתשעים ושבע ||
אני מאמין שהיום זה זה ||
לא ||
ברור ||
אין כלום כלום כלום כלום ||
הכול שבילים ||
שבילי עפר ||
רגע ||
והאוטובוס |
כמו מה נראה \
האוטובוס |
כמו |
כמו מה שהיה בשנות הארבעים ||
כזה ||
זהו ||
עם כזה אף ||
כן ||
עם אף גדול |
ו|
עם אתה יודע ||
סל כזה למעלה |
לשים את כל ה |
פקלאות |
כן ||
פה |
זה |
זה ליק בייקל ||
זה ה |
מק-- -
מ -האגם |
של מים מתוקים הכי גדול בעולם \
וזה |
גם כן ||
זה השני או השלישי ||
זה ברוסיה ||
זה |
סיביר ||
זה סיביר ||
רוסיה ||
כן ||
והחופסגול |
נור |

OCh p. 6

OCh_sp1_221
OCh_sp1_222
OCh_sp1_223
OCh_sp1_224
OCh_sp1_225
OCh_sp1_226
OCh_sp1_227
OCh_sp1_228
OCh_sp1_229
OCh_sp1_230
OCh_sp1_231
OCh_sp1_232
OCh_sp1_233
OCh_sp1_234
OCh_sp2_075
OCh_sp2_076
OCh_sp1_235
OCh_sp2_077
OCh_sp1_236
OCh_sp1_237
OCh_sp1_238
OCh_sp1_239
OCh_sp1_240
OCh_sp1_241
OCh_sp1_242
OCh_sp1_243
OCh_sp1_244
OCh_sp1_245
OCh_sp2_078
OCh_sp1_246
OCh_sp1_247
OCh_sp1_248
OCh_sp1_249
OCh_sp1_250
OCh_sp1_251
OCh_sp2_079
OCh_sp1_252
OCh_sp1_253
OCh_sp2_080
OCh_sp1_254
OCh_sp1_255
OCh_sp1_256
OCh_sp2_081
OCh_sp1_257
OCh_sp2_082
OCh_sp2_083
OCh_sp2_084
OCh_sp2_085
OCh_sp2_086

נור זה אגם במונגולית |
חופסגול נור |
איזה קטע שהם כותבים נור ||
יפה ||
א-- -
ב|
דרום-- @-
בחלק הדרומי נמצאת חתגל |
לקחנו מפה סוסים |
עשינו טרק |
עד |
איזה שלושת רבעי |
הצפונה |
וחזרנו ||
מה |
אתה רכבת על סוס \
שלושה ימים ||
לא סיפרת לי ||
אויש ||
חבל לך על הזמן ||
איזה ס -שפשפת ||
אחרי זה לא הלכתי ||
קור |
מוות ||
היינו |
נתקענו שם ב |
זה כבר היה |
אמצע ספטמבר ||
קור כלבים בסיביר בספטמבר ||
מה זה קור מוות ||
זה מגיע למינוס ארבעים מעלות הכפרים האלה ||
ב-- -
בחורף ||
זה סיביר ||
<צקצוק> אז אה |
אמרתי לך שיום אחרי שחזרתי מליידן היה מינוס עשר שם \
כן ||
אמרת ||
קטע ||
מטורף ||
וכמה היית --
וכמה היה בליידן \
אני יודע |
אפס בטח ||
כשאני הייתי |
לא ||
ביום הראשון היה איזה אפס ||
אבל אמ |
יומיים אחריהם היה יותר חם ||

OCh p. 7

OCh_sp1_258
OCh_sp1_259
OCh_sp1_260
OCh_sp1_261
OCh_sp1_262
OCh_sp1_263
OCh_sp1_264
OCh_sp1_265
OCh_sp1_266
OCh_sp1_267
OCh_sp1_268
OCh_sp1_269
OCh_sp1_270
OCh_sp1_271
OCh_sp1_272
OCh_sp1_273
OCh_sp1_274
OCh_sp1_275
OCh_sp2_087
OCh_sp1_276
OCh_sp2_088
OCh_sp1_277
OCh_sp1_278
OCh_sp1_279
OCh_sp1_280
OCh_sp1_281
OCh_sp1_282
OCh_sp2_089
OCh_sp2_090
OCh_sp1_283
OCh_sp1_284
OCh_sp1_285
OCh_sp2_091
OCh_sp1_286
OCh_sp1_287
OCh_sp1_288
OCh_sp1_289
OCh_sp1_290
OCh_sp1_291
OCh_sp1_292
OCh_sp2_092
OCh_sp2_093
OCh_sp2_094
OCh_sp2_095
OCh_sp1_293
OCh_sp1_294
OCh_sp1_295
OCh_sp1_296
OCh_sp1_297

איזה קור ||
<צקצוק>
אז אז אה |
כאילו לקחנו מדריך |
ו|
שלושה סוסים |
אני אלדד ויובל |
עוד אחד שהצטרף |
וישנו פה באיזה |
בקתה |
שמישהו נתן לנו בדרך |
זה הכול גם כן על אה |
ברמת הקומבינה בכלל |
ישנו ||
הלכנו לישון |
יש אה |
אח כזה ||
לא אח ||
הסוסים קשורים אחד לשני \
מה פתאום ||
ואם אחד בורח לך מה קורה \
אין בורח ||
זה |
זה לא סוסים אה |
ערבים ||
זה סוסים מונגולים ||
זה חצי פוני כזה ||
אה ||
פרדים כאלה ||
זה לא פרדים ||
אפשר לדהור על זה ||
זה |
סוס ממש \
סוס סוס |
רק יותר נמוך ||
רגליים מקוצרות כאלה ||
כן ||
מה |
לא ראית בתמונות \
בחייך ||
כן כן ||
אני |
זוכר ||
עם זנב עבה כזה ||
כן ||
<צקצוק>
אז אה |
הלכנו לישון פה בלילה |
יש את ה |

OCh p. 8

OCh_sp1_298
OCh_sp1_299
OCh_sp1_300
OCh_sp1_301
OCh_sp1_302
OCh_sp2_096
OCh_sp1_303
OCh_sp1_304
OCh_sp1_305
OCh_sp1_306
OCh_sp1_307
OCh_sp1_308
OCh_sp1_309
OCh_sp1_310
OCh_sp1_311
OCh_sp1_312
OCh_sp1_313
OCh_sp2_097
OCh_sp1_314
OCh_sp1_315
OCh_sp2_098
OCh_sp1_316
OCh_sp1_317
OCh_sp1_318
OCh_sp1_319
OCh_sp1_320
OCh_sp1_321
OCh_sp2_099
OCh_sp1_322
OCh_sp1_323
OCh_sp1_324
OCh_sp1_325
OCh_sp1_326
OCh_sp2_100
OCh_sp1_327
OCh_sp1_328
OCh_sp1_329
OCh_sp1_330
OCh_sp1_331
OCh_sp1_332
OCh_sp2_101
OCh_sp1_333
OCh_sp1_334
OCh_sp1_335
OCh_sp1_336
OCh_sp1_337
OCh_sp1_338
OCh_sp1_339
OCh_sp1_340

אתה יודע ה |
האלה שיש להם באמצע הגר |
ה|
שזה גם תנור |
וגם כיריים |
<שיעול>
וגם אה |
זה \
שלוש בבוקר זה נכבה |
אני ואלדד מתים מקור |
מתעוררים |
מנסים |
שעה מנסים להדליק את זה ||
שום דבר ||
ההוא נמאס לו המדריך |
ראה שאנחנו מתקשקשים עם זה יותר מדי קם |
צ'יק |
בוודאי ||
מדהים ||
לא ייאמן ||
מה זאת אומרת להד-- -
לא הצלחנו |
זה כל כך אה |
היה |
העץ היה קר |
שלא הצלחנו ||
הוא בא |
זה ברור ||
בשנייה |
בפוזיציה |
של הזה |
שלא יהיה רוח |
שלא יהיה זה |
<המהום>
טאק ||
וקור מוות |
אחרי זה חזרנו לחתגל |
לקחנו טרמפ למורון |
חזרנו חזרה ל |
אולן באטור |
מה זה טרמפ \
טרמפ \
זה שאתה |
מדבר עם אנשים בערב |
אם מישהו נוסע למורון |
אז הוא אומר לך |
שההוא שמע שההוא שהוא שהוא שהוא שהוא |
ו|
אתה |

OCh p. 9

OCh_sp1_341
OCh_sp1_342
OCh_sp2_102
OCh_sp1_343
OCh_sp1_344
OCh_sp1_345
OCh_sp1_346
OCh_sp2_103
OCh_sp1_347
OCh_sp1_348
OCh_sp1_349
OCh_sp1_350
OCh_sp1_351
OCh_sp1_352
OCh_sp1_353
OCh_sp1_354
OCh_sp1_355
OCh_sp1_356
OCh_sp1_357
OCh_sp1_358
OCh_sp1_359
OCh_sp1_360
OCh_sp1_361
OCh_sp1_362
OCh_sp1_363
OCh_sp1_364
OCh_sp1_365
OCh_sp1_366
OCh_sp1_367
OCh_sp1_368
OCh_sp1_369
OCh_sp1_370
OCh_sp2_104
OCh_sp1_371
OCh_sp2_105
OCh_sp2_106
OCh_sp2_107
OCh_sp1_372
OCh_sp1_373

OCh_sp2_108
OCh_sp1_374
OCh_sp1_375
OCh_sp1_376
OCh_sp1_377
OCh_sp2_109
OCh_sp1_378
OCh_sp1_379
OCh_sp1_380
OCh_sp1_381

ו@ |
מדברים עם הבן אדם |
תגיד לי איך מגיעים ||
סוגרים איתו על מחיר |
ג'יפ ||
מנואלה ||
ג'יפ עם מנואלה אבא ||
ברצינות ||
ג'יפים רוסיים ||
הרי הם ה |
הרוסים היו שם עד תשעים ושתיים ||
הם יצאו |
הכול ה |
ציוד כאילו |
זה הכול --
זה סובייטי ||
גם ב |
ארכיטקטורה |
גם ב |
ב|
כבישי-- -
ב|
כבישים ||
ב|
ב|
מכוניות |
בכל מה שקורה שם ||
וסוגרים איתו על מחיר |
כי זה טרמפ בתשלום |
ו|
ונוסעים ||
פה |
@@עוד לא סיפרת על ה |
במ-- -
טיול בסוסים ||
היה שווה \
מה ראיתם \
<צקצוק>
לא ||
(גם) פה באגם קצת \
הלכ-- -
אמ-- -
אח-- -
על שפת האגם ||
נו \
ע -עשינו מין לופ כזה |
ובעיקרון טיילנו על שפת האגם |
<לעלוע>
עד אה |

OCh p. 10

OCh_sp1_382
OCh_sp2_110
OCh_sp1_383
OCh_sp1_384
OCh_sp2_111
OCh_sp1_385
OCh_sp2_112
OCh_sp1_386
OCh_sp2_113
OCh_sp1_387
OCh_sp1_388
OCh_sp1_389
OCh_sp1_390
OCh_sp2_114
OCh_sp1_391
OCh_sp2_115
OCh_sp1_392
OCh_sp1_393
OCh_sp1_394
OCh_sp1_395
OCh_sp1_396
OCh_sp1_397
OCh_sp1_398
OCh_sp1_399
OCh_sp1_400
OCh_sp1_401
OCh_sp1_402
OCh_sp1_403
OCh_sp1_404
OCh_sp1_405
OCh_sp1_406
OCh_sp1_407
OCh_sp1_408
OCh_sp1_409
OCh_sp1_410
OCh_sp1_411
OCh_sp1_412
OCh_sp1_413
OCh_sp1_414
OCh_sp1_415
OCh_sp1_416
OCh_sp1_417
OCh_sp1_418
OCh_sp1_419
OCh_sp2_116
OCh_sp1_420
OCh_sp1_421
OCh_sp2_117
OCh_sp1_422

שלושת רבעי ד -צפונה כזה |
מהמ ||
וחזרנו ||
שלושה ימים זה היה ככה ||
ושווה היה לראות \
מדהים ||
כן ||
זה --
זה מה שאני שואל ||
מקום |
אח -באמת ||
אחד המדהימים שיש ||
מדהים מדהים מדהים ||
מאיזה בחינה ||
מים כחולים |
כן |
עצים |
מרוב ש |
אף אחד לא כורת אותם |
ואף אחד לא נמצא שם |
העצים |
מזדקנים |
ונופלים ||
מלא מלא עצים הפוכים בדרך ||
כי אף אחד לא כורת |
אז הם |
מזדקנים |
מת -נחלשים |
ונופלים ||
אז אתה רואה עץ |
עם עם |
כל ה |
עיגול של ה |
שורשים שלו ||
שוכב על שפת הים |
כאלה |
מלא |
א -ג-- -
יערות של עצים |
דקים דקים דקים דקים דקים דקים דקים דקים דקים ||
מדהים ||
והמים כחולים בטירוף ||
שתינו מהמ-- -
מהמים ||
באמת \
מ -מ -מ-- -
מי עדן ||
ברצינות ||
לא ייאמן ||

OCh p. 11

OCh_sp1_423
OCh_sp2_118
OCh_sp1_424
OCh_sp1_425
OCh_sp1_426
OCh_sp2_119
OCh_sp1_427
OCh_sp1_428
OCh_sp1_429
OCh_sp2_120
OCh_sp2_121
OCh_sp1_430
OCh_sp2_122
OCh_sp1_431
OCh_sp1_432
OCh_sp1_433
OCh_sp1_434
OCh_sp1_435
OCh_sp1_436
OCh_sp1_437
OCh_sp1_438
OCh_sp1_439
OCh_sp1_440
OCh_sp2_123
OCh_sp2_124
OCh_sp2_125
OCh_sp1_441
OCh_sp1_442
OCh_sp1_443
OCh_sp1_444
OCh_sp1_445
OCh_sp1_446
OCh_sp1_447
OCh_sp1_448
OCh_sp1_449
OCh_sp1_450
OCh_sp1_451
OCh_sp1_452
OCh_sp1_453
OCh_sp1_454
OCh_sp1_455
OCh_sp1_456
OCh_sp1_457
OCh_sp1_458
OCh_sp1_459
OCh_sp1_460
OCh_sp1_461
OCh_sp1_462
OCh_sp1_463

פשוט פצצה ||
אין שם סירות באגם הזה \
אפשר להשכיר ||
כן ||
בחלק המ -דרומי הדרומי הדרומי ממ |
(אבל) זה לא מזהם את האגם \
לא ||
משוטים ||
מה זה סירות ||
אה ||
באמת \
רק משוטים ||
<צחוק>
בחייך ||
הגזמת ||
חתרנו |
עשינו פה לופ |
יש פה זה |
אני אראה לך-- @-
איך לא רא-- -
טוב ||
אחרי שעכשיו אתה מ -שומע סיפורים פרוטרוט |
אז תשמע את הס-- -
תשמע ||
אני ראיתי את התמונות |
אבל זה לא |
<צקצוק> אין ||
זה מדהים ||
לקחנו סירה |
שטנו |
עשינו |
לא היה-- -
לא רואים פה כל כך אבל |
עשינו מין לופ כזה |
והגענו למקום שהוא |
אין ||
זה לא בקנה מידה ל@ נראה ||
אבל יש מין אה |
חצי אי כזה ||
שאתה עולה |
והוא מ-- -
הוא גם כן ||
מיוער לגמרי |
ו|
קשרנו את הסירה |
עלינו למעלה |
עשינו פיקניק |
חזרנו |
אין ||

OCh p. 12

OCh_sp1_464
OCh_sp2_126
OCh_sp1_465
OCh_sp2_127
OCh_sp1_466
OCh_sp2_128
OCh_sp2_129
OCh_sp1_467
OCh_sp1_468
OCh_sp1_469
OCh_sp1_470
OCh_sp1_471
OCh_sp2_130
OCh_sp1_472
OCh_sp2_131
OCh_sp1_473
OCh_sp2_132
OCh_sp1_474
OCh_sp1_475
OCh_sp1_476
OCh_sp2_133
OCh_sp1_477
OCh_sp1_478
OCh_sp1_479
OCh_sp1_480
OCh_sp1_481
OCh_sp2_134
OCh_sp1_482
OCh_sp1_483
OCh_sp1_484
OCh_sp1_485
OCh_sp1_486
OCh_sp1_487
OCh_sp1_488
OCh_sp1_489
OCh_sp1_490
OCh_sp1_491
OCh_sp1_492
OCh_sp1_493
OCh_sp1_494
OCh_sp1_495
OCh_sp1_496
OCh_sp1_497
OCh_sp2_135
OCh_sp1_498
OCh_sp1_499
OCh_sp1_500
OCh_sp1_501
OCh_sp1_502

היה |
איך דיברתם עם המדריך \
ל-- -
הוא יודע אנגלית \
איזה אנגלית ||
אז איך דיברתם \
בידיים \
וכבר פה |
כן ||
כבר פה היינו כבר |
זה היה |
שבוע וש-- -
אז זה לא היה מדריך |
שני וחצי ||
זה היה פשוט אמ |
מישהו שעושה את זה ||
מישהו שהוביל אותכם ||
ומדי פעם |
כן |
מישהו לוקח ||
לא היה לו מה להסביר או משהו ||
גם מקומיים הוא לוקח ||
מה פתאום ||
איזה להסביר ||
הוא רק ה אה |
ידע שהוא צריך להביא אותנו הלוך חזור ||
ממ ||
קיבל על זה לא זוכר כמה כסף סגרנו איתו |
הוא לא הסביר לנו פה זה זה זה ||
מה איך אפשר להסביר ||
אבל פה |
הרי בהתחלה שהגענו לאולן באטור |
נסענו קודם לדאלאנדזאגדאד ||
אתה רואה \
זה פה ||
זה בירת |
אה |
ה|
ה|
סאות' גובי |
ה|
דבר הזה ||
ה|
מהמ |
רובע הזה ||
לא רובע ||
איך קוראים לזה ||
אה |
איך קוראים לזה ||

OCh p. 13

OCh_sp2_136
OCh_sp1_503
OCh_sp1_504
OCh_sp1_505
OCh_sp1_506
OCh_sp1_507
OCh_sp1_508
OCh_sp1_509
OCh_sp1_510
OCh_sp1_511
OCh_sp1_512
OCh_sp1_513
OCh_sp1_514
OCh_sp1_515
OCh_sp1_516
OCh_sp1_517
OCh_sp1_518
OCh_sp1_519
OCh_sp1_520
OCh_sp1_521
OCh_sp1_522
OCh_sp1_523
OCh_sp1_524
OCh_sp1_525
OCh_sp1_526
OCh_sp1_527
OCh_sp1_528
OCh_sp1_529
OCh_sp1_530
OCh_sp1_531
OCh_sp1_532
OCh_sp2_137
OCh_sp1_533
OCh_sp2_138
OCh_sp1_534
OCh_sp2_139
OCh_sp1_535
OCh_sp1_536
OCh_sp1_537
OCh_sp1_538
OCh_sp2_140
OCh_sp2_141
OCh_sp1_539
OCh_sp1_540
OCh_sp2_142
OCh_sp2_143
OCh_sp1_541
OCh_sp1_542
OCh_sp1_543

מחוז ||
מחוז ||
פה |
יש |
שרשרת הרים |
שנקראת |
גורוואן סייחאן ||
שזה שלושת היפהפיות במונגולית ||
שלוש שיאים של אה |
פסגות של הרים כאלה |
זה ב |
הנה ||
זה |
אתה רואה \
איך מונגוליה \
אלף שמונה מאות שישים וחמש ||
גובה ||
הכול מונגוליה זה רמה אחת גבוהה ||
(חולבים) ומייבשים על ה |
גרים |
את הגבינות \
זוכר שהראיתי לך בתמונות \
את מלא |
כאלה גבינות |
הם שמים על האוהל |
עם השמש |
זה מתייבש |
וזה |
נהפך ל |
החלב נהפך לגבינה ||
אלף שבע מאות |
בשקיות ||
איזה שקיות ||
איך שמים את החלב \
ב|
באוויר \
חלב ||
ב|
נאד של ע-- -
בעור ||
אה ||
זה מה שאני שואל ||
איזה שקיות ||
מה יש להם פלסטיק שמה ||
לא ||
אה חשבתי מבד ||
או בד |
או עור |
או לא זוכר ||

OCh p. 14

OCh_sp2_144
OCh_sp2_145
OCh_sp1_544
OCh_sp2_146
OCh_sp2_147
OCh_sp1_545
OCh_sp2_148
OCh_sp1_546
OCh_sp2_149
OCh_sp1_547
OCh_sp1_548
OCh_sp2_150
OCh_sp2_151
OCh_sp1_549
OCh_sp1_550
OCh_sp1_551
OCh_sp1_552
OCh_sp1_553
OCh_sp1_554
OCh_sp1_555
OCh_sp1_556
OCh_sp1_557
OCh_sp1_558
OCh_sp2_152
OCh_sp2_153
OCh_sp2_154
OCh_sp2_155
OCh_sp2_156
OCh_sp1_559
OCh_sp1_560
OCh_sp1_561
OCh_sp1_562
OCh_sp2_157
OCh_sp2_158
OCh_sp1_563
OCh_sp1_564
OCh_sp2_159
OCh_sp1_565
OCh_sp1_566
OCh_sp1_567
OCh_sp1_568
OCh_sp1_569
OCh_sp1_570
OCh_sp1_571
OCh_sp1_572
OCh_sp1_573
OCh_sp1_574
OCh_sp1_575
OCh_sp1_576

כמו שעושים על הברז גבינה ||
נו \
כן ||
אז ה אה --
(אז) זה מה שאני שואל |
אותה שיטה ||
אם זה מבד או מ |
אני לא זוכר ||
מבד או אולי מעור ||
לא זוכר ||
או מעור של אה כבש |
דגים הם לא |
מייבשים \
לא ||
לא אוכלים דגים ||
לא ראיתי דגים ||
יש שם רק אה |
זה ||
רק אה |
עזים |
מפעם לפעם בקר ||
סוס |
אכלנו סוס |
@מה |
אין דגים ב |
בנ-- -
ב|
אגם הזה \
לא ||
זה מתוק ||
לא חושב שיש ||
אולי יש |
נו |
קרפיון זה לא מתוק \
לא ||
יש ||
אתה לא יודע אם הם עשו או לא עשו גפילטע פיש בשבת \
כן ||
אבל א -לא היה |
לא ||
לא ||
<בצחקוק> לא עושים גפילטע פיש ||
אז אתה מבין \
אז שהיינו ב -בחופסגול |
זה כבר היה בשבוע השני ||
כי קודם ירדנו לדאלאנדזאדגאד |
ואז עלינו חזרה |
ואז עלינו לפה ||
זה היה כבר |

OCh p. 15

OCh_sp1_577
OCh_sp1_578
OCh_sp1_579
OCh_sp1_580
OCh_sp1_581
OCh_sp1_582
OCh_sp2_160
OCh_sp1_583
OCh_sp1_584
OCh_sp1_585
OCh_sp1_586
OCh_sp1_587
OCh_sp1_588
OCh_sp1_589
OCh_sp1_590
OCh_sp1_591
OCh_sp1_592
OCh_sp1_593
OCh_sp1_594
OCh_sp2_161
OCh_sp1_595
OCh_sp1_596
OCh_sp1_597
OCh_sp2_162
OCh_sp1_598
OCh_sp1_599
OCh_sp1_600
OCh_sp1_601
OCh_sp2_163
OCh_sp1_602
OCh_sp2_164
OCh_sp1_603
OCh_sp1_604
OCh_sp1_605
OCh_sp1_606
OCh_sp1_607
OCh_sp1_608
OCh_sp1_609
OCh_sp1_610
OCh_sp1_611
OCh_sp1_612
OCh_sp1_613
OCh_sp1_614
OCh_sp2_165
OCh_sp2_166
OCh_sp1_615
OCh_sp2_167
OCh_sp1_616
OCh_sp1_617

כאילו ש-- -
היינו שלושה שבועות במונגוליה \
נ -זה היה ש-- -
סוף שבוע שני |
אז כבר |
כמה מילים תפשנו |
מהמ |
קצת רוסית |
קצת אנגלית |
קצת עברית |
קצת זה |
ואז |
כשחזרנו ל |
אולן באטור |
לקחנו את ה |
טראנס סיבירית חזרה ל |
לא ירדנו --
לא המשכנו לביג'ין |
ירדנו פה בבי -דאטונג |
את זה אני כבר זוכר שאתה כתבת ||
עם המערות |
של ה |
בודהות |
עם מה \
של אה --
מערות |
של אה |
בודהה כאלה ||
נו \
מלא מלא מלא מלא מלא פסלים |
מה זאת אומרת \
יש שם פארק |
<חריקה>
לא יודע מה ||
כמה דונמים טובים |
מלא מלא גומחות |
עם מלא |
פסלים קטנים |
באלפים |
פסל אחד ענק |
צב -צבוע |
לא צבוע |
הכול בודהות ||
רגע ||
וזה משהו עתיק \
(זהו) --
או שזה |
עתיק לגמרי ||
אמיתי ||

OCh p. 16

OCh_sp1_618
OCh_sp2_168
OCh_sp2_169
OCh_sp2_170
OCh_sp2_171
OCh_sp2_172
OCh_sp1_619
OCh_sp1_620
OCh_sp1_621
OCh_sp2_173
OCh_sp1_622
OCh_sp2_174
OCh_sp1_623
OCh_sp1_624
OCh_sp2_175
OCh_sp2_176
OCh_sp1_625
OCh_sp1_626
OCh_sp2_177
OCh_sp2_178
OCh_sp2_179
OCh_sp1_627
OCh_sp1_628
OCh_sp2_180
OCh_sp1_629
OCh_sp1_630
OCh_sp2_181
OCh_sp1_631
OCh_sp1_632
OCh_sp2_182
OCh_sp1_633
OCh_sp1_634
OCh_sp1_635
OCh_sp1_636
OCh_sp1_637
OCh_sp1_638
OCh_sp1_639
OCh_sp1_640
OCh_sp1_641
OCh_sp1_642
OCh_sp1_643
OCh_sp1_644
OCh_sp1_645
OCh_sp1_646
OCh_sp1_647
OCh_sp1_648
OCh_sp1_649
OCh_sp1_650
OCh_sp1_651

אותנטי ||
כן |
אבל מה |
מ -למה זה שימש ||
למגורים |
או מה ||
לל|
זה |
תרפיה של נזירים ||
פולחן ||
כן ||
כן ||
דאטונג |
כבר מפה |
מה זה עתיק ||
ממתי ||
ואללה |
שנים אני לא זוכר ||
מאה \
מאתיים שנה \
אלף שנה \
לא לא לא ||
ג-- -
אלפיים \
( )@כבד ||
כבד ||
כן |
מאות ||
תחילת האלף אני חושב ||
ממ |
פה |
לקחנו רכבת |
אי |
<צקצוק>
חזוזן |
היינו |
חזוזן |
רגע |
מ|
שיאן |
וי איפה --
אה הנה ||
לאנזוו |
לקחנו רכבת מדאטונג ל |
לאנזוו |
לקח גם כן |
אה |
עשרים ומשהו שעות |
הרכבת ||

OCh p. 17

OCh_sp2_183
OCh_sp1_652
OCh_sp1_653
OCh_sp2_184
OCh_sp2_185
OCh_sp1_654
OCh_sp1_655
OCh_sp2_186
OCh_sp1_656
OCh_sp2_187
OCh_sp2_188
OCh_sp1_657
OCh_sp2_189
OCh_sp1_658
OCh_sp2_190
OCh_sp2_191
OCh_sp2_192
OCh_sp2_193
OCh_sp1_659
OCh_sp1_660
OCh_sp2_194
OCh_sp1_661
OCh_sp2_195
OCh_sp1_662
OCh_sp1_663
OCh_sp1_664
OCh_sp1_665
OCh_sp1_666
OCh_sp1_667
OCh_sp1_668
OCh_sp2_196
OCh_sp1_669
OCh_sp2_197
OCh_sp2_198
OCh_sp1_670
OCh_sp1_671
OCh_sp2_199
OCh_sp1_672
OCh_sp1_673
OCh_sp1_674
OCh_sp1_675
OCh_sp1_676
OCh_sp2_200
OCh_sp1_677
OCh_sp1_678
OCh_sp2_201
OCh_sp1_679
OCh_sp2_202
OCh_sp2_203

הרבה יותר מהר ||
ברור ||
אבל תראה איזה מרחק ||
חצי זמן ||
גם זה \
לא ||
זה לקח יום וחצי ||
נו \
זה נוסע ישיר ||
ארבעים וכמה שעות |
וזה עשרים וכמה (שעות) ||
מה פתאום ארבעים וכמה שעות ||
אמרת ארבעים ושניים שעות ||
ארבעים ושניים שעות באוטובוס מפה לפה ||
@@..
אה |
אה ||
ומה כמה זה \
זה |
יום וחצי ||
אה ||
שלושים ומשהו ||
אה ||
לקחנו פה רכבת ללאנזוו |
ואת הכול הלופ |
מלאנזוו |
עד אה |
צ'נגדו |
איפה זה \
צ'נג-דו |
כבר שכחת ||
צ'נגדו |
אה \
כן ||
לא אנ-- -
זה נורא עמוס המפה הזאת ||
כן ||
מ|
זה |
עשינו את כל הלופ ככה |
על אה |
גבעות --
באוטובוס ||
באוטובוסים ||
מלא מלא ||
באוטובוסים ||
עצרנו מלא ||
כן ||
אני זוכר ||

OCh p. 18

OCh_sp2_204
OCh_sp1_680
OCh_sp2_205
OCh_sp2_206
OCh_sp1_681
OCh_sp1_682
OCh_sp1_683
OCh_sp1_684
OCh_sp1_685
OCh_sp1_686
OCh_sp1_687
OCh_sp2_207
OCh_sp1_688
OCh_sp1_689
OCh_sp1_690
OCh_sp1_691
OCh_sp2_208
OCh_sp1_692
OCh_sp1_693
OCh_sp1_694
OCh_sp1_695
OCh_sp1_696
OCh_sp1_697
OCh_sp1_698
OCh_sp1_699
OCh_sp1_700
OCh_sp1_701
OCh_sp1_702
OCh_sp1_703
OCh_sp1_704
OCh_sp1_705
OCh_sp1_706
OCh_sp1_707
OCh_sp1_708
OCh_sp2_209
OCh_sp2_210
OCh_sp1_709
OCh_sp2_211
OCh_sp1_710
OCh_sp1_711
OCh_sp2_212
OCh_sp1_712
OCh_sp1_713
OCh_sp2_213
OCh_sp2_214
OCh_sp2_215
OCh_sp1_714
OCh_sp2_216
OCh_sp2_217

הלכתם פה |
עצרנו בלינשיאן |
עשיתם פה |
(אני זוכר) ||
וחזוזן |
כל ה |
עיירות הקטנות האלה ||
זויגה |
ואי אני לא מאמ-- -
זויגה |
מדהים מדהים מדהים ||
מה מדהים כל כך \
סונגפאן --
ואי אני לא מאמין ||
איזה קטע ||
סתם איזה כפר מצ'וקמק קטן |
מהמ ||
עם מלא מלא אה אמ |
תעלות מים כאלה |
קטנות |
שמה |
בסין |
הם אה |
אוהבים אה |
הפט שלהם זה |
ציפורים ||
אז הם יוצאים כל הזקנים עם הכלובים |
מה |
ציפורים קשורות על הכתף |
והולכים מטיילים |
קונים להם אוכל |
יש שוקים של אה |
של אה |
ציפורים |
רגע ||
זה לא בכל סין ||
כל סין אתה רואה את זה ||
באמת \
כל סין ||
זה ה |
כן \
זה ש-- -
ק -שווקים של אה |
מ -בדרום |
בזה |
בכל מקום (שאתם) |
@@ |
אתם לא הייתם בכל מקום ||
הייתם בצפון ובמרכז ||

OCh p. 19

OCh_sp1_715
OCh_sp1_716
OCh_sp1_717
OCh_sp1_718
OCh_sp2_218
OCh_sp1_719
OCh_sp1_720
OCh_sp1_721
OCh_sp1_722
OCh_sp1_723
OCh_sp1_724
OCh_sp1_725
OCh_sp1_726
OCh_sp1_727
OCh_sp2_219
OCh_sp2_220
OCh_sp1_728
OCh_sp1_729
OCh_sp1_730
OCh_sp1_731
OCh_sp1_732
OCh_sp1_733
OCh_sp1_734
OCh_sp1_735
OCh_sp1_736
OCh_sp1_737
OCh_sp1_738
OCh_sp2_221
OCh_sp1_739
OCh_sp1_740
OCh_sp1_741
OCh_sp1_742
OCh_sp1_743
OCh_sp1_744
OCh_sp1_745
OCh_sp1_746
OCh_sp1_747
OCh_sp1_748
OCh_sp1_749
OCh_sp1_750
OCh_sp2_222
OCh_sp1_751
OCh_sp1_752
OCh_sp2_223
OCh_sp2_224
OCh_sp1_753
OCh_sp1_754
OCh_sp1_755
OCh_sp1_756

היינו |
עשינו לופ ||
למה ||
עשיתי לופ כזה ||
מהמ |
עשינו צ'נגדו |
אה ביג'ין |
<כחכוח> נאנגו |
איפה היא |
לאנזוו |
צ'נגדו |
בוא הנה |
זה עמוס |
הדבר הזה |
כן ||
כן ||
<צקצוק>
בקיצור |
עד פה |
עד יאנגשו |
אני לא יודע איפה זה |
גוילין יאנגשו ||
הנה ||
יאנגשו |
גוילין |
גוילין רכבת |
חזרה לביג'ין ||
מהמ |
אה |
לופ אה |
משמעותי ||
את כל מרכז אס-- -
כל מרכז סין ||
אלדד --
אני ב ב |
יאנג-שו |
אלדד לקח רכב -אוטובוס לפה להונג-קונג |
ואני חזרתי לביג'ין כבר ||
כי פספסתי את החומה |
ולא הייתי מוכן ||
איפה זה הונג-קונג \
הונג-קונג זה פה ||
הונג-קונג ||
לדעתי יותר דרומה ||
אני טועה \
יש להם אי ||
לא ||
זה טאייואן |
אז זה פה ||

OCh p. 20

OCh_sp2_225
OCh_sp1_757
OCh_sp2_226
OCh_sp1_758
OCh_sp2_227
OCh_sp2_228
OCh_sp1_759
OCh_sp1_760
OCh_sp1_761
OCh_sp1_762
OCh_sp1_763
OCh_sp1_764
OCh_sp1_765
OCh_sp2_229
OCh_sp2_230
OCh_sp2_231
OCh_sp1_766
OCh_sp1_767
OCh_sp1_768
OCh_sp1_769
OCh_sp1_770
OCh_sp1_771
OCh_sp1_772
OCh_sp1_773
OCh_sp2_232
OCh_sp1_774
OCh_sp1_775
OCh_sp2_233
OCh_sp2_234
OCh_sp2_235
OCh_sp2_236
OCh_sp2_237
OCh_sp1_776
OCh_sp1_777
OCh_sp1_778
OCh_sp1_779
OCh_sp1_780
OCh_sp2_238
OCh_sp2_239
OCh_sp1_781
OCh_sp1_782
OCh_sp2_240
OCh_sp1_783
OCh_sp1_784
OCh_sp1_785
OCh_sp1_786
OCh_sp1_787
OCh_sp1_788
OCh_sp1_789

זה טאייואן ||
אז זה פה ||
זהו ||
אז זה פה או פה ||
זה מה שאני חיפשתי ||
באזור ההוא ||
<צקצוק>
זה הונג-קונג ||
מול האי ||
האי |
מהאי |
אתה רואה |
אשכרה סקיי-ליין של מנהטן ||
כן ||
מקום גבוה פה ||
למה לא כתוב פה הונג-קונג \
כי הם אה |
חושבים שהם אה |
זה ||
לא יודע ||
<צקצוקים>
בקיצור |
זהו ||
אז עשיתי את כל הלופ של מרכז אה אסיה ||
כן ||
אחרי זה חזרתי לביג'ין |
הלכתי ל |
רגע ||
אז מה היה כל כך |
מדהים ב |
איפה זה היה |
איפה@@..
הלופ הזה |
של לאנגו-- -
לאנזוו |
צ'נגדו |
אל""ף בצ'נגדו --
לא היה שם איזה עיר |
@(איזה) כפ -כפר אמרת ||
זויגה ||
זויגה ||
נו \
זויגה |
א -א -אל""ף |
זה גם כן ||
זה הכול באוטובוסים |
וריבים שמה על ה |
על השכר |
על ה |

OCh p. 21

OCh_sp1_790
OCh_sp2_241
OCh_sp2_242
OCh_sp1_791
OCh_sp1_792
OCh_sp2_243
OCh_sp1_793
OCh_sp1_794
OCh_sp1_795
OCh_sp1_796
OCh_sp1_797
OCh_sp1_798
OCh_sp1_799
OCh_sp1_800
OCh_sp1_801
OCh_sp1_802
OCh_sp1_803
OCh_sp1_804
OCh_sp1_805
OCh_sp1_806
OCh_sp1_807
OCh_sp1_808
OCh_sp2_244
OCh_sp1_809
OCh_sp1_810
OCh_sp1_811
OCh_sp2_245
OCh_sp1_812
OCh_sp1_813
OCh_sp1_814
OCh_sp1_815
OCh_sp1_816
OCh_sp1_817
OCh_sp1_818
OCh_sp1_819
OCh_sp1_820
OCh_sp1_821
OCh_sp1_822
OCh_sp1_823
OCh_sp1_824
OCh_sp1_825
OCh_sp1_826
OCh_sp1_827
OCh_sp1_828
OCh_sp1_829
OCh_sp1_830
OCh_sp1_831
OCh_sp1_832
OCh_sp1_833

תשלום על האוטובוס |
מה זאת אומרת \
אין תשלום קבוע \
הם רואים |
הם רואים אתה לא מלוכסן |
אה ||
פי שתיים פי שלוש ||
קומבינות עם הכרטיסנית מה |
תחנה מרכזית ||
זה לא אוטובוסים אה |
זה האגד שלהם ||
זה ה |
חברה ה |
ממשלתית ||
קומבינות עם הכרטיסנית |
אחרי זה מתחלקים על הרווחים |
אז אלדד |
בזויגה |
או בעיר אחרת |
לא זוכר כבר |
<חריקה>
ל -כמה זמן כבר יש \
תמשיך ||
יש |
עשינו כבר חצי שעה ||
בשקט ||
כן אבל לא את לא כל הזמן אתה מספר ||
כל הזמן אני מספר ||
<שאיפה>
ו אמ |
אלדד החליט שהוא |
לא מוותר ||
איזה יום אחד |
התחיל להתווכח עם ה |
כרטיסנית |
שהוא אה |
זה |
וידענו את המחיר של המקומיים |
התחיל להתווכח עם הכרטיסנית |
לא לא לא לא לא לא לא |
אמרנו נעשה קומבינה ||
נחכה |
בחוץ |
של התחנה מרכזית |
<צקצוק> אמר יש כביש גיש-- -
אה היא העיירה נורא קטנה ||
יש כביש גישה |
וכביש יציאה ||
נחכה ביציאה של הכביש גישה ||

OCh p. 22

OCh_sp1_834
OCh_sp1_835
OCh_sp1_836
OCh_sp1_837
OCh_sp1_838
OCh_sp1_839
OCh_sp1_840
OCh_sp1_841
OCh_sp2_246
OCh_sp1_842
OCh_sp1_843
OCh_sp1_844
OCh_sp1_845
OCh_sp1_846
OCh_sp1_847
OCh_sp1_848
OCh_sp1_849
OCh_sp1_850
OCh_sp1_851
OCh_sp1_852
OCh_sp1_853
OCh_sp1_854
OCh_sp1_855
OCh_sp1_856
OCh_sp1_857
OCh_sp1_858
OCh_sp1_859
OCh_sp1_860
OCh_sp1_861
OCh_sp1_862
OCh_sp1_863
OCh_sp1_864
OCh_sp1_865
OCh_sp1_866
OCh_sp1_867
OCh_sp1_868
OCh_sp1_869
OCh_sp1_870
OCh_sp1_871
OCh_sp1_872
OCh_sp1_873
OCh_sp1_874
OCh_sp1_875
OCh_sp2_247
OCh_sp1_876
OCh_sp2_248
OCh_sp1_877
OCh_sp1_878
OCh_sp1_879

של ה |
כביש יציאה מהתחנה מרכזית |
הוא פונה ימינה |
נחכה לו אחרי הזה |
נגיד לו עצור |
ונעלה |
ואז כבר לא יהיה לו ברירה ||
מה אכפת לו ||
כן ||
יעלה אותנו במחיר של הזה ||
חמש בבוקר קמנו |
הגענו לזה |
עם התיקים |
עם הזה |
עומדים בחוץ |
היה שם איזה מאפייה |
חי-- -
נכנסנו למאפייה |
ה -אכלנו קצת וזה |
פתאום אני אומר לו |
(אלדד אלדד) האוטובוס יוצא ||
התחלנו |
אנחנו |
יוצאים החוצה |
<בצחוק> במקום לפנות לכיוון שאנחנו תכננו |
הוא יצא מצד שני ||
דפקנו ריצה ||
ויש פעם ביום את האוטובוס ||
דפקנו ריצה אחריו |
<פפפוף>
שום דבר לא זה |
נשארנו כל היום בזה |
היינו בשוק |
<בצחוק> היינו בזה |
שיחקנו ביליארד שם ברחוב |
הרי יש שמה |
תרבות ביליארד כזה ברחוב ||
משהו |
כל (מיני) שולחנות מעפנים כאלה ||
שיחקנו ביליארד |
סחבנו זה |
למחרת עלינו על מחיר ה אה |
שהם רצו ב <צחוק> |
שהם רצו ||
@|
בסוף גם (לא נסעתם) וגם הפסדתם ||
נו מה ||
נו מה ||
אבל היה חוויה ||

OCh p. 23

OCh_sp1_880
OCh_sp2_249
OCh_sp1_881
OCh_sp2_250
OCh_sp2_251
OCh_sp2_252
OCh_sp1_882
OCh_sp1_883
OCh_sp1_884
OCh_sp1_885
OCh_sp1_886
OCh_sp1_887
OCh_sp1_888
OCh_sp2_253
OCh_sp2_254
OCh_sp2_255
OCh_sp1_889
OCh_sp1_890
OCh_sp1_891
OCh_sp1_892
OCh_sp2_256
OCh_sp1_893
OCh_sp1_894
OCh_sp2_257
OCh_sp2_258
OCh_sp2_259
OCh_sp1_895
OCh_sp1_896
OCh_sp1_897
OCh_sp2_260
OCh_sp1_898
OCh_sp1_899
OCh_sp1_900
OCh_sp2_261
OCh_sp1_901
OCh_sp2_262
OCh_sp1_902
OCh_sp1_903
OCh_sp2_263
OCh_sp1_904
OCh_sp1_905
OCh_sp1_906
OCh_sp1_907
OCh_sp1_908
OCh_sp1_909
OCh_sp1_910
OCh_sp1_911
OCh_sp1_912
OCh_sp1_913

היום הזה היה ממש חוויה ||
זה אני מתאר לעצמי ||
היינו שם באיזה |
איפה גרתם \
איפה |
לנתם \
אה |
כל מיני ג'נקיות כאלה ||
דולר |
שני דולר |
שלו -חמישה דולר |
ופה |
ב --
מקומיים ||
אין שם אה |
בתי מלון ||
לא לא לא לא ||
יש יש ||
מלונות למקומ -לתיירים ||
תיירים מקומיים ||
@@
יש תיירות |
בסין היא |
מקומית ||
זה מה שאני שואל ||
אבל לא מערביים באים לשם ||
לא ||
לא לא ||
מעט מאוד ||
זהו ||
חוץ מצעירים ||
צעירים |
מגיעים ||
צעירים כן \
כן ||
ישראלים רק ||
לא ||
לא ||
<צחוק>
פגשנו גרמנים |
יש המון גרמנים ||
יפנים הם טיילים ||
טוב ||
זה |
פה לא חוכמה ||
אבל יש המון יפנים שמטיילים ||
אה |
אירופאים ||
המון אירופאים ||

OCh p. 24

OCh p. 25

