P423_2_sp2_ 001
P423_2_sp2_ 002
P423_2_sp2_ 003
P423_2_sp2_ 004
P423_2_sp2_ 005
P423_2_sp2_ 006
P423_2_sp2_ 007
P423_2_sp2_ 008
P423_2_sp2_ 009
P423_2_sp2_ 010
P423_2_sp2_ 011
P423_2_sp2_ 012
P423_2_sp2_ 013
P423_2_sp2_ 014
P423_2_sp2_ 015
P423_2_sp1_ 001
P423_2_sp1_ 002
P423_2_sp1_ 003
P423_2_sp1_ 004
P423_2_sp2_ 016
P423_2_sp1_ 005
P423_2_sp2_ 017
P423_2_sp2_ 018
P423_2_sp1_ 006
P423_2_sp2_ 019
P423_2_sp2_ 020
P423_2_sp2_ 021
P423_2_sp2_ 022
P423_2_sp1_ 007
P423_2_sp1_ 008
P423_2_sp1_ 009
P423_2_sp1_ 010
P423_2_sp1_ 011
P423_2_sp1_ 012
P423_2_sp1_ 013
P423_2_sp1_ 014
P423_2_sp1_ 015
P423_2_sp2_ 023
P423_2_sp1_ 016
P423_2_sp1_ 017
P423_2_sp1_ 018
P423_2_sp1_ 019
P423_2_sp1_ 020
P423_2_sp1_ 021
P423_2_sp1_ 022
P423_2_sp1_ 023
P423_2_sp1_ 024
P423_2_sp1_ 025
P423_2_sp1_ 026

ואז היא התגייסה ||
אתה מבין \
שלוש שנים אני איתה |
אבל עזרתי לה שלוש שנים ||
זה לא בדיוק יצאתי איתה ||
אתה מבין \
אז עכשיו |
מהיום |
היא השתחררה |
פה יעני התחילה החברות ||
פה |
זה כבר @@ --
כי אין כבר מה לעשות שם ||
אתה מבין /
אין לה איזה משהו שהיא צריכה לעבור אותו והיא צריכה אותי ||
תמיד יש ||
מה |
עכשיו היא צריכה ללכת ולמצוא עבודה |
או לימודים |
אה |
או אני לא יודע |
מה זה עבודה ||
עזוב ||
אל תזלזל ||
עבו-- -
עבודה זה לבד ||
זה הכישורים שלה ||
מה אני יכול לעשות לה ||
אה ||
כאילו אתה בא להגיד שעד עכש --
<צחקוק>
הרגת אותי גדי ||
<שאיפה>
יעני עד עכשיו חינכת אותה |
גידלת אותה |
עזרת לה לעשן סיגריה וזה |
כאילו בוא |
זה לא חינוך ||
<חריקה> אתה אוהב לדבר כאילו הנה |
עכשיו גמרנו ||
אין לי מה לפתח בה עוד ||
זה |
הסגנון שלך ||
ג -היא |
גמרה את הצבא |
(גם את זה) |
וגמרנו ||
עבודה ||
<צקצוק>
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P423_2_sp1_ 027
P423_2_sp1_ 028
P423_2_sp1_ 029
P423_2_sp1_ 030
P423_2_sp1_ 031
P423_2_sp1_ 032
P423_2_sp1_ 033
P423_2_sp1_ 034
P423_2_sp1_ 035
P423_2_sp2_ 024
P423_2_sp2_ 025
P423_2_sp2_ 026
P423_2_sp1_ 036
P423_2_sp1_ 037
P423_2_sp1_ 038
P423_2_sp1_ 039
P423_2_sp2_ 027
P423_2_sp2_ 028
P423_2_sp2_ 029
P423_2_sp2_ 030
P423_2_sp2_ 031
P423_2_sp2_ 032
P423_2_sp2_ 033
P423_2_sp2_ 034
P423_2_sp2_ 035
P423_2_sp1_ 040
P423_2_sp1_ 041
P423_2_sp1_ 042
P423_2_sp1_ 043
P423_2_sp1_ 044
P423_2_sp1_ 045
P423_2_sp1_ 046
P423_2_sp1_ 047
P423_2_sp1_ 048
P423_2_sp1_ 049
P423_2_sp1_ 050
P423_2_sp1_ 051
P423_2_sp1_ 052
P423_2_sp1_ 053
P423_2_sp1_ 054
P423_2_sp2_ 036
P423_2_sp2_ 037
P423_2_sp2_ 038
P423_2_sp2_ 039
P423_2_sp2_ 040
P423_2_sp2_ 041
P423_2_sp2_ 042
P423_2_sp2_ 043
P423_2_sp2_ 044

אה |
לא ||
מה |
מה התל-- -
מה שלוש שנים עשית (איתה)||
כאילו אתה |
מתכוון שכאילו לימדת אותה |
עזרת לה |
<חריקות>
תקופה של שלוש שנים זה לעבור יחד משהו ||
זה לא בדיוק עזרתי ||
כי אני לא יגיד שהבגרות שלה זה הכול אני ||
לא ||
בגדול אני מדבר ||
לא |
זה ||
בגדול מה ש |
חשוב לי |
ששום דבר לא יטריד אותה |
חוץ ממה שהיא צריכה לעשות ||
מבין \
כי אם הייתי מתחיל לעשות את הבלגן הזה עם ההורים שלי |
אז בתקופת הלימודים שלה |
היא לא הייתה מתרכזת בלימודים ||
מבין \
על דברים כאלה אתה עושה בלג-- -
נגיד אחותי |
כשהיא יוצאת עם אנשים |
עם בחורים ||
היא יו -היא יוצאת למטרה מסוימת ||
היא רואה ש |
אם זה לא נראה |
היא עושה @ את הבלגן ||
היא לא מחכה |
ו|
פה |
ואין ||
<חריקה>
בלגן |
נוצר מהר ||
לא ||
אני --
אני ראיתי שזה זה ||
לא אמרתי לך שזה לא עוזר |
ואני רציתי לעזוב |
ובגלל הלימודים שלה אני |
נשארתי ||
פשוט לא רציתי להכניס את הבלגן של ההורים שלי |
בתקופה שהיא למדה ||
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P423_2_sp2_ 045
P423_2_sp1_ 055
P423_2_sp1_ 056
P423_2_sp1_ 057
P423_2_sp1_ 058
P423_2_sp1_ 059
P423_2_sp2_ 046
P423_2_sp2_ 047
P423_2_sp2_ 048
P423_2_sp2_ 049
P423_2_sp1_ 060
P423_2_sp1_ 061
P423_2_sp1_ 062
P423_2_sp1_ 063
P423_2_sp1_ 064
P423_2_sp1_ 065
P423_2_sp1_ 066
P423_2_sp1_ 067
P423_2_sp2_ 050
P423_2_sp2_ 051
P423_2_sp2_ 052
P423_2_sp2_ 053
P423_2_sp1_ 068
P423_2_sp2_ 054
P423_2_sp2_ 055
P423_2_sp2_ 056
P423_2_sp1_ 069
P423_2_sp1_ 070
P423_2_sp1_ 071
P423_2_sp1_ 072
P423_2_sp1_ 073
P423_2_sp1_ 074
P423_2_sp1_ 075
P423_2_sp2_ 057
P423_2_sp1_ 076
P423_2_sp2_ 058
P423_2_sp1_ 077
P423_2_sp1_ 078
P423_2_sp1_ 079
P423_2_sp1_ 080
P423_2_sp1_ 081
P423_2_sp1_ 082
P423_2_sp2_ 059
P423_2_sp2_ 060
P423_2_sp1_ 083
P423_2_sp1_ 084
P423_2_sp1_ 085
P423_2_sp1_ 086
P423_2_sp1_ 087

כי אמרתי זה יפריע לה ||
ובצבא זה יפריע לה ||
אז עכשיו בעבודה זה לא יפריע \
ה|
הפך |
העבודה זה עוד יותר חשוב ||
לא |
אני |
מאז שהיא נכנסה לצבא |
אני מדבר איתה על זה ||
עכשיו זה ה |
החיים היותר קשים זה |
הבחוץ ||
העבודה ||
הצבא זה לא החיים קשים ||
מה אתה חושב ||
עכ -עכשיו מתחיל ה-- -
אני יודע |
למה אני יושב מו-- -
זוז טיפה ||
בחיאת דינכ ||
אני יושב |
אה מול השמש \
על השמש אני יושב ||
קח את ה |
רדיו לשם ||
<צחקןק>
הכול מוקלט |
גדי ||
(לא) סתם @| @...
@ @..את זה באוניברסיטה ||
אני לא יודע מה הם מבקשים |
הטמבלים האלה ||
<אנחה>
<אנחה>
@@
<נשיפה ארוכה>
יהיה טוב גדי | |
יהיה טוב ||
יש --
קיבלתי טלפון של בחורה אחת |
מירי ||
מה עם ההיא |
שאמרת לי \
אה בסוף לא |
לא לא בשבילי ||
לא נראית לי ||
עכשיו יש בחורה אחרת |
מירי |
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P423_2_sp1_ 088
P423_2_sp1_ 089
P423_2_sp2_ 061
P423_2_sp1_ 090
P423_2_sp2_ 062
P423_2_sp2_ 063
P423_2_sp1_ 091
P423_2_sp1_ 092
P423_2_sp1_ 093
P423_2_sp2_ 064
P423_2_sp1_ 094
P423_2_sp1_ 095
P423_2_sp1_ 096
P423_2_sp1_ 097
P423_2_sp2_ 065
P423_2_sp2_ 066
P423_2_sp2_ 067
P423_2_sp1_ 098
P423_2_sp1_ 099
P423_2_sp1_ 100
P423_2_sp1_ 101
P423_2_sp2_ 068
P423_2_sp2_ 069
P423_2_sp2_ 070
P423_2_sp2_ 071
P423_2_sp1_ 102
P423_2_sp1_ 103
P423_2_sp1_ 104
P423_2_sp1_ 105
P423_2_sp1_ 106
P423_2_sp1_ 107
P423_2_sp1_ 108
P423_2_sp1_ 109
P423_2_sp1_ 110
P423_2_sp1_ 111
P423_2_sp1_ 112
P423_2_sp1_ 113
P423_2_sp1_ 114
P423_2_sp2_ 072
P423_2_sp2_ 073
P423_2_sp2_ 074
P423_2_sp2_ 075
P423_2_sp2_ 076
P423_2_sp1_ 115
P423_2_sp1_ 116
P423_2_sp2_ 077
P423_2_sp2_ 078
P423_2_sp1_ 117
P423_2_sp2_ 079

היא |
בוכרית ||
מאיפה ||
היא גרה ב<שם מקום> ||
ידעתי ||
נו \
מ -מ -מה ידעת --
במקרה היא --
גם אם הייתי אומר נתניה@ --
@\ @..
לא נכון \
@ @..נתניה ||
מה אתה ישר קופץ ||
מה אתה |
<שם המקום>
הלאה ||
איפה זה <שם המקום>
איפה שאני גר ||
יא טמבל ||
אני גר ב<שם מקום> ||
עכשיו אה |
@ <שם מקום> זה |
אם היא גרה לידך |
זה טוב מאוד ||
אתה יכול לברר עליה |
זה לא |
הרי אני מכיר אותה בערך ||
היא איכשהו רחוקת משפחה שלי ||
אתה מבין \
יצא שאיכשהו היא רחוקה ||
כאילו --
אה |
אמא של אמא שלי |
זאת ה --
משהו |
אני יודע מה זה צריך להיות ||
בוכרים הם @-- -
איכשהו תמיד יש להם איזה איכשהו משפחה שהם שמרו עליה ||
היה רב שדיבר איתי |
הוא אומר לי |
אתה יודע איך ייראו הילדים שלך |
אם אתה רוצה את הבחורה הזאת |
אתה יודע \
לא הבנתי ||
מה אמר-- -
איך הילדים שלך ייראו ||
אתה יודע \
איך הילדים שלי ייראו \
נגיד אתה מתחתן עם מישהי ||
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P423_2_sp2_ 080
P423_2_sp2_ 081
P423_2_sp2_ 082
P423_2_sp2_ 083
P423_2_sp2_ 084
P423_2_sp1_ 118
P423_2_sp1_ 119
P423_2_sp1_ 120
P423_2_sp1_ 121
P423_2_sp1_ 122
P423_2_sp1_ 123
P423_2_sp1_ 124
P423_2_sp1_ 125
P423_2_sp2_ 085
P423_2_sp1_ 126
P423_2_sp1_ 127
P423_2_sp1_ 128
P423_2_sp1_ 129
P423_2_sp1_ 130
P423_2_sp1_ 131
P423_2_sp1_ 132
P423_2_sp1_ 133
P423_2_sp1_ 134
P423_2_sp1_ 135
P423_2_sp1_ 136
P423_2_sp1_ 137
P423_2_sp2_ 086
P423_2_sp2_ 087
P423_2_sp2_ 088
P423_2_sp2_ 089
P423_2_sp2_ 090
P423_2_sp2_ 091
P423_2_sp1_ 138
P423_2_sp1_ 139
P423_2_sp1_ 140
P423_2_sp1_ 141
P423_2_sp1_ 142
P423_2_sp1_ 143
P423_2_sp1_ 144
P423_2_sp2_ 092
P423_2_sp1_ 145
P423_2_sp1_ 146
P423_2_sp1_ 147
P423_2_sp2_ 093
P423_2_sp2_ 094
P423_2_sp1_ 148
P423_2_sp1_ 149
P423_2_sp1_ 150
P423_2_sp1_ 151

אתה יודע איך הילדים שלך ייראו |
לפני שאתה מתחתן עוד \
תסתכל על האחים שלה |
ככה יהיו הילדים שלך ||
זכור את זה ||
עכשיו בקיצור |
הבחורה הזאתי |
היא |
סיימה שירות לאומי |
אה |
סיימה לימודים |
סיימה שירות לאומי |
היא עובדת ב |
סיימה לימודים \
כן ||
סיימה לימודים |
היא עובדת עכשיו בבית המשפט בתל אביב |
<חריקה>
עובדת אה |
עד שעה שלוש |
וכ -ו -ו< -חריקה> --
כל יום לימודים |
היא לומדת משפטים ||
עורכת די-- -
עריכת דין ||
שנה ראשונה אחרי ה@ || --
וואי ||
נו |
נו |
נו |
נו |
טוב ||
אני |
אמרתי לך ||
אני הולך @ @..סגנון כזה |
אני לא הו -אני לא הולך עם בחורות ש |
אין ||
זה הסגנון שלי ||
הרף שלי זה סגנון כאלה ||
חזק ||
עכשיו הנה |
יש לי טלפון |
צריך לדבר איתה היום ||
אה |
עוד לא דיברתם ||
עוד לא דיברתי איתה ||
אדבר איתה היום ||
היא |
מכירה אותי איכשהו |
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P423_2_sp1_ 152
P423_2_sp2_ 095
P423_2_sp1_ 153
P423_2_sp2_ 096
P423_2_sp2_ 097
P423_2_sp1_ 154
P423_2_sp2_ 098
P423_2_sp2_ 099
P423_2_sp2_ 100
P423_2_sp1_ 155
P423_2_sp1_ 156
P423_2_sp1_ 157
P423_2_sp1_ 158
P423_2_sp1_ 159
P423_2_sp1_ 160
P423_2_sp1_ 161
P423_2_sp1_ 162
P423_2_sp1_ 163
P423_2_sp1_ 164
P423_2_sp1_ 165
P423_2_sp1_ 166
P423_2_sp1_ 167
P423_2_sp1_ 168
P423_2_sp1_ 169
P423_2_sp1_ 170
P423_2_sp2_ 101
P423_2_sp1_ 171
P423_2_sp1_ 172
P423_2_sp1_ 173
P423_2_sp1_ 174
P423_2_sp1_ 175
P423_2_sp2_ 102
P423_2_sp1_ 176
P423_2_sp2_ 103
P423_2_sp2_ 104
P423_2_sp1_ 177
P423_2_sp1_ 178
P423_2_sp1_ 179
P423_2_sp1_ 180
P423_2_sp1_ 181
P423_2_sp2_ 105
P423_2_sp1_ 182
P423_2_sp1_ 183
P423_2_sp1_ 184
P423_2_sp1_ 185
P423_2_sp1_ 186
P423_2_sp1_ 187
P423_2_sp2_ 106
P423_2_sp2_ 107

בערך ||
הכי פדיחות |
וזה ||
זה |
הטלפון הראשון ||
לא דווקא היא לא |
שלום ||
אני הבן של זה זה |
אז נו |
לא לא לא ||
זה זה ז-- -
אני אגיד לך בכנות \
הטלפון הראשון |
היה לי שתי שיחות |
תוך שעה |
שתיהם זרמו לי ||
זרמו אפילו ל --
יכ -יכלתי לדבר אפילו שעה ||
אני |
קטעתי את זה ||
אני קוטע את זה אחרי חצי שעה |
שלא ייראה יותר מדי מוגזם ||
אתה מבין \
אין טעם למשוך ||
נראה לי אני אתקשר אליה @|| @..
בת כמה היא ||
היא מ-- -
בגיל שלי בערך ||
בדיוק ||
הבדל של אולי חודש בינינו ||
משהו כזה ||
היא יותר גבוהה \
נראה לי היא לא ||
אז בסדר גמור ||
נו מה @
<חריקה> אפילו נגיד אם זה היה ביומיים ||
משהו ממש |
ממש אה |
קרוב לזה ||
יהיה בסדר ||
@@
זה מה שאני זוכר ||
אני לא הכי |
@-- -
<שאיפה>
אבל היא נראית מ-- -
היא מטר שבעים וארבע ||
זה מעליך |
לא \

P423_2 p. 6

P423_2_sp1_ 188
P423_2_sp1_ 189
P423_2_sp1_ 190
P423_2_sp2_ 108
P423_2_sp1_ 191
P423_2_sp1_ 192
P423_2_sp1_ 193
P423_2_sp1_ 194
P423_2_sp1_ 195
P423_2_sp1_ 196
P423_2_sp1_ 197
P423_2_sp1_ 198
P423_2_sp1_ 199
P423_2_sp4_ 001
P423_2_sp2_ 109
P423_2_sp4_ 002
P423_2_sp1_ 200
P423_2_sp1_ 201
P423_2_sp1_ 202
P423_2_sp1_ 203
P423_2_sp1_ 204
P423_2_sp1_ 205
P423_2_sp1_ 206
P423_2_sp1_ 207
P423_2_sp2_ 110
P423_2_sp2_ 111
P423_2_sp2_ 112
P423_2_sp2_ 113
P423_2_sp1_ 208
P423_2_sp2_ 114
P423_2_sp1_ 209
P423_2_sp1_ 210
P423_2_sp2_ 115
P423_2_sp1_ 211
P423_2_sp1_ 212
P423_2_sp2_ 116
P423_2_sp4_ 003
P423_2_sp2_ 117
P423_2_sp2_ 118
P423_2_sp2_ 119
P423_2_sp1_ 213
P423_2_sp1_ 214
P423_2_sp1_ 215
P423_2_sp1_ 216
P423_2_sp1_ 217
P423_2_sp1_ 218
P423_2_sp1_ 219
P423_2_sp1_ 220
P423_2_sp1_ 221

אני מטר שבעים ושבע ||
מטר שבעים וארבע |
שבעים ושלוש אולי ||
זה טוב מאוד ||
<אנחה>
<שאיפה>
היא |
מחפשת מלומדים ||
עד עכשיו לא התחתנה |
באו אליה כל מיני ||
אני אישית מכיר אנשים שבאו אליה ||
לצאת איתה ||
לא יודע נראה ||
מה זה ||
מה זה ||
חוצפן ||
תאמין לי |
הכי הרבה מקסימום אה <חריקה> --
(אני) בטוח אבא שלך י| -
יש לו איזה מ-- -
עשרות של אה |
זה בחורות להכיר ||
<צחקוק>
מה אתה מזלזל ||
מה אכפת לי מהבחורות שלו ||
אמרתי לאמא שלי מה שאני רוצה ||
אמרתי |
תקשיבי טוב למה שאני רוצה ||
(הכי חשוב לי) שהיא תהיה מסורתית ||
אמרתי (ל סליחה) ||
כאילו אה |
סגנון דתי ||
אמרתי לאמא שלי |
אני לא רוצה |
לי זה מאוד חשוב ||
אמרתי לאמא שלי ככה ||
החוצה ||
דתייה |
לא מעניין אותי |
מסורתית כן מעניין אותי |
מה זה לא --
<חריקה> אני לא --
בחו< -חריקה>--
זאת --
זאת שאני אתחתן איתו --
איתה |
היא לא תלבש מכנסיים בחוץ ||
לא מוכן לזה ||
לא מוכן @| @..
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P423_2_sp1_ 222
P423_2_sp1_ 223
P423_2_sp1_ 224
P423_2_sp1_ 225
P423_2_sp1_ 226
P423_2_sp1_ 227
P423_2_sp1_ 228
P423_2_sp1_ 229
P423_2_sp1_ 230
P423_2_sp1_ 231
P423_2_sp1_ 232
P423_2_sp1_ 233
P423_2_sp1_ 234
P423_2_sp1_ 235
P423_2_sp1_ 236
P423_2_sp1_ 237
P423_2_sp1_ 238
P423_2_sp1_ 239
P423_2_sp2_ 120
P423_2_sp1_ 240
P423_2_sp1_ 241
P423_2_sp1_ 242
P423_2_sp1_ 243
P423_2_sp1_ 244
P423_2_sp1_ 245
P423_2_sp1_ 246
P423_2_sp1_ 247
P423_2_sp1_ 248
P423_2_sp1_ 249
P423_2_sp1_ 250
P423_2_sp1_ 251
P423_2_sp1_ 252
P423_2_sp1_ 253
P423_2_sp1_ 254
P423_2_sp2_ 121
P423_2_sp1_ 255
P423_2_sp2_ 122
P423_2_sp1_ 256
P423_2_sp1_ 257
P423_2_sp1_ 258
P423_2_sp1_ 259
P423_2_sp1_ 260
P423_2_sp1_ 261
P423_2_sp1_ 262
P423_2_sp1_ 263
P423_2_sp1_ 264
P423_2_sp1_ 265
P423_2_sp1_ 266
P423_2_sp1_ 267

דתיים לא סת-- -
ה|
נשים הדתיות לא סתם שמים כיסוי ראש ||
תאמין לי שזה משפיע המון ||
כמה שאתה רואה את זה בזלזול |
אתה יודע כמה היו מסורתיים |
ומראש הם דורשים שב |
<חריקה> אחותי יצאה עם --
אפילו מסורתיים |
את כולם מוכנים ל <חריקה> |
לא מוכנים בלי כיסוי ראש ח-- -
או אומרים |
@|| @..
הם מסורתיים בעצמם |
הם רוצים שהאישה תהיה עם כיסוי ראש ||
כי היום |
בעולם של היום |
אתה יודע איך זה הולך ||
והיא רוצה ללכת עם כיסוי ראש \
אין --
אחותי אמרה לא אכפת לה ||
עכשיו היא יוצאת עם איזה בחור ירושלמי |
חודש ||
שהוא |
זה ||
הוא |
הוא עובד |
אבל הוא |
יושן בישיבה או משהו |
וזה @@ |
אבל אבא שלו הוא בירושלים |
הוא |
במועצה | |
וזה משהו רציני ||
זה לא טוב שהיא יוצאת עם הרבה בנים ||
מה \
לא טוב שהיא יוצאת עם הרבה בנים ||
זה לא שהיא יוצאת עם הרבה בנים ||
היא |
היא יצאה |
היה לה איזה שלוש ארבע שהיא יצאה איתם חצי שנה |
אבל הם לא בחורים בשלים לחתונה ||
אתה מבין \
(הם עדיין) רוצים לטעום מהחיים |
הם עדיין רוצים זה |
בחורים בני עשרים ושתיים |
עשרים ושלוש |
אתה מבין \
זה רוצה ללמוד |
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P423_2_sp1_ 268
P423_2_sp1_ 269
P423_2_sp1_ 270
P423_2_sp1_ 271
P423_2_sp1_ 272
P423_2_sp1_ 273
P423_2_sp1_ 274
P423_2_sp1_ 275
P423_2_sp1_ 276
P423_2_sp1_ 277
P423_2_sp1_ 278
P423_2_sp1_ 279
P423_2_sp1_ 280
P423_2_sp2_ 123
P423_2_sp2_ 124
P423_2_sp2_ 125
P423_2_sp1_ 281
P423_2_sp2_ 126
P423_2_sp2_ 127
P423_2_sp2_ 128
P423_2_sp1_ 282
P423_2_sp1_ 283
P423_2_sp1_ 284
P423_2_sp1_ 285
P423_2_sp1_ 286
P423_2_sp2_ 129
P423_2_sp1_ 287
P423_2_sp1_ 288
P423_2_sp1_ 289
P423_2_sp1_ 290
P423_2_sp1_ 291
P423_2_sp1_ 292
P423_2_sp1_ 293
P423_2_sp1_ 294
P423_2_sp1_ 295
P423_2_sp2_ 130
P423_2_sp2_ 131
P423_2_sp2_ 132
P423_2_sp2_ 133
P423_2_sp2_ 134
P423_2_sp2_ 135
P423_2_sp2_ 136
P423_2_sp2_ 137
P423_2_sp2_ 138
P423_2_sp2_ 139
P423_2_sp2_ 140
P423_2_sp1_ 296
P423_2_sp2_ 141
P423_2_sp2_ 142

זה רוצה פה |
זה רוצה שם |
עם כולם עד עכשיו עדיין היא הייתה בקשר ||
מתים לצאת איתה עוד פעם |
ועוד פעם (החוזר) |
ועוד פעם זה אבל |
אין ||
היא |
אתה מבין היא <חריקה> |
היא חותכת ||
זהו ||
היא חותכת ||
מה אני יכול לעשות ||
אמרתי לאמא שלי ||
מישהי שיצאה עם הרבה בנים |
לא אני ||
מה \
מישהי שיצאה עם הרבה בנים |
אמרתי לה |
שתי בנים זה כבר מוגזם ||
<צקצוק>
אבל מה @|| @..
אתה --
אדם יוצא עם מישהו ||
נכון \
מה \
אדם יוצא עם מישהו |
והוא לא רוצה להתחייב ||
או משהו ||
אז מה תעשה ||
אז תמשיך לצאת איתו \
העיקר יו-- -
כמוך לצאת שלוש שנים \
@
כמו ש זה \
אמרתי לאמא שלי |
אם את רוצה להכיר לי |
ואת בוכה שאני עושה פסק זמן מלירון להכיר לי בנות |
כבר |
זה ככה ||
אלף |
לא מכוערת |
לא י-- -
@ יפה אני לא רוצה ||
לא מכוערת ||
@@ בכל זאת שיהיה משהו ||
כן ||
אה |
לא יצאה עם בנים |
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P423_2_sp2_ 143
P423_2_sp2_ 144
P423_2_sp2_ 145
P423_2_sp2_ 146
P423_2_sp2_ 147
P423_2_sp2_ 148
P423_2_sp2_ 149
P423_2_sp1_ 297
P423_2_sp1_ 298
P423_2_sp1_ 299
P423_2_sp1_ 300
P423_2_sp1_ 301
P423_2_sp1_ 302
P423_2_sp1_ 303
P423_2_sp1_ 304
P423_2_sp1_ 305
P423_2_sp1_ 306
P423_2_sp2_ 150
P423_2_sp2_ 151
P423_2_sp2_ 152
P423_2_sp1_ 307
P423_2_sp1_ 308
P423_2_sp1_ 309
P423_2_sp1_ 310
P423_2_sp1_ 311
P423_2_sp1_ 312
P423_2_sp1_ 313
P423_2_sp1_ 314
P423_2_sp1_ 315
P423_2_sp1_ 316
P423_2_sp2_ 153
P423_2_sp1_ 317
P423_2_sp1_ 318
P423_2_sp1_ 319
P423_2_sp1_ 320
P423_2_sp1_ 321
P423_2_sp1_ 322
P423_2_sp1_ 323
P423_2_sp1_ 324
P423_2_sp1_ 325
P423_2_sp1_ 326
P423_2_sp1_ 327
P423_2_sp1_ 328
P423_2_sp1_ 329
P423_2_sp1_ 330
P423_2_sp1_ 331
P423_2_sp2_ 154
P423_2_sp2_ 155
P423_2_sp2_ 156

אחד |
בסדר ||
למה אם היא כבר מבוגרת וזה |
בסדר ||
אבל לא יותר מאחד ||
לא יותר מ |
לא יותר --
אז תס-- -
אין דבר כזה ||
(אין זה) --
אני מצטער להגיד לך |
אין דבר כזה ||
אז אתה לא יודע מה שאתה מדבר |
אז גדי |
בסדר ||
מה אתה |
אז אתה אתה לא יודע מה שאתה מדבר ||
לירון שלי |
היא לא התחת-- -
לא |
בסדר |
אבל זה היה לפני שלוש שנים ||
מותק |
עכשיו מה אתה רוצה |
בת בת חמש עשרה אתה מחפש \
(אז) תגיד |
איזה מ-- -
בת כמה אתה מחפש עכשיו ||
בת ש -שמונה עשרה \
אחת שאין לה שכל \
אתה תראה שיש ||
אז בסדר ||
אז אתה לא מבין ||
אם יש |
אז היא לא בוגרת מספיק ||
שכלית ||
אה אה |
עם מי אתה רוצה (לדעת) |
אז תרצה ילדה בת שבע עשרה \
שמונה עשרה \
אחת שהיא תתחיל |
לשטוף לה את המוח |
אחת סתומה ש |
סיימה זה \
זה מה שאתה רוצה \
מחפש כזאתי \
לא ||
אני לא רוצה אחת שהיא |
יצאה עם הרבה בנים ||
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P423_2_sp2_ 157
P423_2_sp1_ 332
P423_2_sp1_ 333
P423_2_sp1_ 334
P423_2_sp1_ 335
P423_2_sp1_ 336
P423_2_sp1_ 337
P423_2_sp1_ 338
P423_2_sp1_ 339
P423_2_sp1_ 340
P423_2_sp1_ 341
P423_2_sp1_ 342
P423_2_sp1_ 343
P423_2_sp1_ 344
P423_2_sp1_ 345
P423_2_sp1_ 346
P423_2_sp1_ 347
P423_2_sp1_ 348
P423_2_sp1_ 349
P423_2_sp1_ 350
P423_2_sp1_ 351
P423_2_sp1_ 352
P423_2_sp1_ 353
P423_2_sp1_ 354
P423_2_sp1_ 355
P423_2_sp1_ 356
P423_2_sp1_ 357
P423_2_sp1_ 358
P423_2_sp1_ 359
P423_2_sp1_ 360
P423_2_sp1_ 361
P423_2_sp1_ 362
P423_2_sp1_ 363
P423_2_sp1_ 364
P423_2_sp2_ 158
P423_2_sp1_ 365
P423_2_sp1_ 366
P423_2_sp1_ 367
P423_2_sp1_ 368
P423_2_sp1_ 369
P423_2_sp1_ 370
P423_2_sp2_ 159
P423_2_sp2_ 160
P423_2_sp1_ 371
P423_2_sp1_ 372
P423_2_sp1_ 373
P423_2_sp1_ 374
P423_2_sp1_ 375
P423_2_sp1_ 376

זה מקלקל ||
תעזוב יצאה עם הרבה בנים ||
עוד פעם יש --
יש גם קטע של לצאת ||
יש סגנון |
ויש רמה מסוימת ||
יש --
נגיד --
אפילו לא לגעת |
יש כאלה שמתנשקות ||
ויש --
גם כל מיני סגנונות ||
תעזוב את זה ||
אבל אין ||
אתה לא מבין שאין \
אתה מדבר שטויות ||
אני אומר לך |
אני אישית מכיר ||
<שאיפה<
בנות דתיות אפילו ||
מה זה לא יצאו ||
הם יצאו עם בן |
לא נראה להם |
המשיכו לצאת עם עוד בן ||
לא נראה |
אתה מבין \
אין דבר כזה ||
אתה טועה |
גדי ||
לא אכפת לי ||
תחפש ||
אבל לא תמצא ||
אפילו בוכריות הכי שמורות ||
אין דבר כזה ||
עזוב אותי בוכריות ||
אל אל --
תעזוב ||
לפחות בכלל לא לדבר | |
אני לא מבין ||
לירון זה היה לפני שלוש שנים | |
אל תשכח ||
כן |
נכון ||
זה היה משהו |
זה ||
א -אם היא לא הייתה פוגשת אותך |
כמה היא הייתה עוד עוברת |
שורה של גברים ||
@ @..על משהו ||
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P423_2_sp1_ 377
P423_2_sp1_ 378
P423_2_sp1_ 379
P423_2_sp2_ 161
P423_2_sp2_ 162
P423_2_sp1_ 380
P423_2_sp1_ 381
P423_2_sp1_ 382
P423_2_sp1_ 383
P423_2_sp1_ 384
P423_2_sp1_ 385
P423_2_sp1_ 386
P423_2_sp1_ 387
P423_2_sp1_ 388
P423_2_sp1_ 389
P423_2_sp1_ 390
P423_2_sp4_ 004
P423_2_sp4_ 005
P423_2_sp2_ 163
P423_2_sp2_ 164
P423_2_sp1_ 391
P423_2_sp2_ 165
P423_2_sp2_ 166
P423_2_sp2_ 167
P423_2_sp1_ 392
P423_2_sp2_ 168
P423_2_sp2_ 169
P423_2_sp2_ 170
P423_2_sp2_ 171
P423_2_sp2_ 172
P423_2_sp2_ 173
P423_2_sp2_ 174
P423_2_sp2_ 175
P423_2_sp2_ 176
P423_2_sp2_ 177
P423_2_sp2_ 178
P423_2_sp2_ 179
P423_2_sp1_ 393
P423_2_sp1_ 394
P423_2_sp2_ 180
P423_2_sp2_ 181
P423_2_sp2_ 182
P423_2_sp2_ 183
P423_2_sp2_ 184
P423_2_sp2_ 185
P423_2_sp2_ 186
P423_2_sp2_ 187
P423_2_sp2_ 188
P423_2_sp2_ 189

שלוש שנים (זה) ||
מה אתה מדבר ||
אתה לא יכול להשוות ||
@@ כמה |
דברים היא למדה ממני \
אני לא אומר שלא ||
אבל אם אתה אה |
הסעיף הזה של ה |
שהיא יצאה עם רק עם |
@ בן אחד |
מקסימום שתיים \
תאמין אתה יכול לשכוח ||
אתה לא תראה ||
אפילו אם לא יגידו לך ||
זה ככה ||
אני אומר לך ||
סליחה ||
אבל זה לא קשור ל --
איזשהו שכן |
יצא עם מישהי |
כן ||
איך שראיתי אותה |
אני מסתכל |
משהו לא בסדר ||
כן |
לא ||
אתה קולט את זה כבר ||
והוא מחבק אותה וזה |
אני מסתכל על ה --
על ה |
פרצוף |
ועל הידיים שלה |
משהו לא בס-- -
זה אדום |
ולבן כזה ||
יש לה מחלת עור ||
מאוד מאוד קשה ||
<צחקוק>
@ @..יא מסטול ||
אני בא לאמא שלי |
כי זהו |
אני אמ-- -
אני אמרתי לעצמי יש לה משהו לא בסדר ||
אני בא לאמא שלי |
אומר תקשיבי ||
ראיתי |
בן אדם כך וכך |
ואמא שלי מבינה בזה ||
יש לה מחלת עור מאוד מאוד רצינית ||
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P423_2_sp2_ 190
P423_2_sp2_ 191
P423_2_sp2_ 192
P423_2_sp2_ 193
P423_2_sp2_ 194
P423_2_sp2_ 195
P423_2_sp2_ 196
P423_2_sp2_ 197
P423_2_sp2_ 198
P423_2_sp1_ 395
P423_2_sp1_ 396
P423_2_sp1_ 397
P423_2_sp1_ 398
P423_2_sp1_ 399
P423_2_sp1_ 400
P423_2_sp2_ 199
P423_2_sp2_ 200
P423_2_sp2_ 201
P423_2_sp1_ 401
P423_2_sp1_ 402
P423_2_sp2_ 202
P423_2_sp2_ 203
P423_2_sp1_ 403
P423_2_sp1_ 404
P423_2_sp1_ 405
P423_2_sp2_ 204
P423_2_sp3_ 001
P423_2_sp3_ 002
P423_2_sp3_ 003
P423_2_sp3_ 004
P423_2_sp3_ 005
P423_2_sp3_ 006
P423_2_sp4_ 006
P423_2_sp3_ 007
P423_2_sp3_ 008
P423_2_sp4_ 007
P423_2_sp3_ 009
P423_2_sp3_ 010
P423_2_sp1_ 406
P423_2_sp1_ 407
P423_2_sp3_ 011
P423_2_sp1_ 408
P423_2_sp3_ 012
P423_2_sp1_ 409
P423_2_sp1_ 410
P423_2_sp3_ 013
P423_2_sp1_ 411
P423_2_sp1_ 412
P423_2_sp1_ 413

למה \
עושה לי |
זה פה יוצא איתה ||
אני עושה לה |
זה פה יוצא איתה ||
אם זה מדבק |
זה ה |
גנטי |
<צקצוק>
לדוגמא אה |
אחותי יוצא-- -
יוצאת עם הבחור זה שהוא יוצא איתה עכשיו \
היא אפילו לא נ-- -
הם לא |
לוחצים ידיים לשלום ||
מה הוא איש אה |
ישיבה ||
ברור שהוא לא לוחץ ידיים ||
זה רק דוגמה ||
הוא עובד במחשבים הבן-אדם ||
מה קרה ||
מה ||
@|| @..
אוי ||
הקדימו בעשר דקות את העלייה ||
ארבע וחמישים ||
להכניס לפק"ש |
כל מי שאני מקריא אותו אומר כן |
וכל מי שפותח את הפה |
עכשיו אני דופק תלונה פה ||
אלה כיתת כוננות ||
<שם> |
כן |
<שם> הגיע \
<שם> |
כן ||
<שם> |
<חוזר על השם> פה \
הוא פה |
הוא פה ||
איפה הוא ||
בחדר נראה לי ||
באיזה חדר ||
בחדר ||
שם ||
גש תבדוק |
אני רחוק עכשיו @@@ ||
הנה תשאל את <שם> |
הוא נכנס לשם עכשיו ||
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P423_2_sp3_ 014
P423_2_sp4_ 008
P423_2_sp3_ 015
P423_2_sp1_ 414
P423_2_sp3_ 016
P423_2_sp3_ 017
P423_2_sp4_ 009
P423_2_sp3_ 018
P423_2_sp3_ 019
P423_2_sp2_ 205
P423_2_sp3_ 020
P423_2_sp3_ 021
P423_2_sp2_ 206
P423_2_sp2_ 207
P423_2_sp2_ 208
P423_2_sp1_ 415
P423_2_sp1_ 416
P423_2_sp1_ 417
P423_2_sp2_ 209
P423_2_sp3_ 022
P423_2_sp3_ 023
P423_2_sp4_ 010
P423_2_sp3_ 024
P423_2_sp4_ 011
P423_2_sp3_ 025
P423_2_sp4_ 012
P423_2_sp2_ 210
P423_2_sp1_ 418
P423_2_sp1_ 419
P423_2_sp3_ 026
P423_2_sp3_ 027
P423_2_sp1_ 420
P423_2_sp2_ 211
P423_2_sp3_ 028
P423_2_sp3_ 029
P423_2_sp3_ 030
P423_2_sp2_ 212
P423_2_sp3_ 031
P423_2_sp3_ 032
P423_2_sp3_ 033
P423_2_sp2_ 213
P423_2_sp2_ 214
P423_2_sp1_ 421
P423_2_sp2_ 215
P423_2_sp2_ 216
P423_2_sp2_ 217
P423_2_sp2_ 218
P423_2_sp2_ 219
P423_2_sp2_ 220

<שם> |
<שם>
יש שם מישהו בשם <שם> \
<קיצור השם> ||
יש שם איזה <השם המקוצר> אחד \
שלח אותו לפה ||
שם על בית ||
אה ||
בסדר ||
זה <שם>\
לא משנה ||
שיישאר שם ||
אל תפתח את הפה ||
@@ ||
קוס אמק ||
מה שיוריד אותו ||
ויכניס מישהו אחר ||
<צחוק>
כן ||
<שם> ||
<אותו שם> גם לא פה \
<מבטא מדויק את שמו> \
מה \
יכול להיות <השם>\
אתה ממת"ש \
כן ||
זה לא ה@\ @..
<צחוק>
הוא סיפר לי שהיו שם @| @..
@|| @..
כיתת כוננות |
<צחוק>
שאף אחד מהם לא כאן ||
ממתי \
למתי זה ||
כוננות זה ||
כמה זמן נשאר לו עוד ||
כל מי שכיתת כוננות |
לגשת לחדר כוננות |
להתחיל להתארגן על הציוד |
אם למישהו (יש חצ'קונים) |
@-- @...
למי ||
@|| @..
זה לא חצ'קונים ||
זה |
יבלות על הפרצוף ||
@@ ||
@@@ ||
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P423_2_sp2_ 221
P423_2_sp2_ 222
P423_2_sp1_ 422
P423_2_sp1_ 423
P423_2_sp1_ 424
P423_2_sp2_ 223
P423_2_sp2_ 224
P423_2_sp1_ 425
P423_2_sp1_ 426
P423_2_sp2_ 225
P423_2_sp2_ 226
P423_2_sp2_ 227
P423_2_sp1_ 427
P423_2_sp1_ 428
P423_2_sp2_ 228
P423_2_sp1_ 429
P423_2_sp2_ 229
P423_2_sp1_ 430
P423_2_sp1_ 431
P423_2_sp1_ 432
P423_2_sp1_ 433
P423_2_sp1_ 434
P423_2_sp3_ 034
P423_2_sp3_ 035
P423_2_sp3_ 036
P423_2_sp1_ 435
P423_2_sp3_ 037
P423_2_sp3_ 038
P423_2_sp3_ 039
P423_2_sp5_ 001
P423_2_sp2_ 230
P423_2_sp3_ 040
P423_2_sp5_ 002
P423_2_sp3_ 041
P423_2_sp1_ 436
P423_2_sp3_ 042
P423_2_sp2_ 231
P423_2_sp3_ 043
P423_2_sp3_ 044
P423_2_sp3_ 045
P423_2_sp3_ 046
P423_2_sp3_ 047
P423_2_sp3_ 048
P423_2_sp3_ 049
P423_2_sp5_ 003
P423_2_sp3_ 050
P423_2_sp5_ 004
P423_2_sp3_ 051
P423_2_sp5_ 005

@ בן אדם ||
קשה ||
זה גועל נפש ה@ @..הזה ||
אתה מתחיל לרדת אחד אחרי השני ||
אתה קוטל את האנשים ||
מה קוטל ||
@|| @..
מסכן נו \
מה אתה רוצה אז ||
@ @..אה |
@@@ |
בחרא הזה ||
<צחוק>
אתה הורג אותי אתה ||
מה @@...
גדי ||
קוס אמק ||
אז מה אתה רוצה ||
תהרוג את הבן אדם ||
תערוף את הראש ||
ההקלטות שלי ||
מה קורה עם זה ||
<שם קבוצה> |
לא הייתם פה כשביקשתי לא לדבר |
אבל מעכשיו ||
עוד שעה ועשרים ||
הלאה ||
בנות ||
<שם> ||
כן ||
מה הבעיה עם אחר הצהריים ||
<שם> ||
פה ||
@|| @...
כל השאר אותו דבר ||
עם נשק אישי |
<צחוק>
מחר בשש ורבע |
אתם בשער דר -אה |
שער @|| @..
אוקיי \
שש ורבע עד שמונה וחצי ||
<שם>||
כן ||
כן ||
<שם>||
כן ||
<שם>||
כן ||
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P423_2_sp3_ 052
P423_2_sp5_ 006
P423_2_sp3_ 053
P423_2_sp1_ 437
P423_2_sp3_ 054
P423_2_sp3_ 055
P423_2_sp3_ 056
P423_2_sp5_ 007
P423_2_sp3_ 057
P423_2_sp5_ 008
P423_2_sp3_ 058
P423_2_sp5_ 009
P423_2_sp3_ 059
P423_2_sp5_ 010
P423_2_sp3_ 060
P423_2_sp3_ 061
P423_2_sp3_ 062
P423_2_sp3_ 063
P423_2_sp3_ 064
P423_2_sp3_ 065
P423_2_sp3_ 066
P423_2_sp3_ 067
P423_2_sp3_ 068
P423_2_sp3_ 069
P423_2_sp5_ 011
P423_2_sp3_ 070
P423_2_sp5_ 012
P423_2_sp3_ 071
P423_2_sp5_ 013
P423_2_sp3_ 072
P423_2_sp1_ 438
P423_2_sp3_ 073
P423_2_sp5_ 014
P423_2_sp3_ 074
P423_2_sp3_ 075
P423_2_sp3_ 076
P423_2_sp3_ 077
P423_2_sp3_ 078
P423_2_sp3_ 079
P423_2_sp3_ 080
P423_2_sp3_ 081
P423_2_sp3_ 082
P423_2_sp2_ 232
P423_2_sp1_ 439
P423_2_sp1_ 440
P423_2_sp2_ 233
P423_2_sp2_ 234
P423_2_sp1_ 441
P423_2_sp1_ 442

<שם> ||
<שם> ||
<שם> ||
@|| @..
לא יודע עד מתי ||
@@@ משעה עשר ||
<שם>||
כן ||
<חוזר על השם> היא כאן \
כן ||
<שם>||
כן ||
<שם>||
כן ||
אתם עוד עולות לילה ||
חמש וחצי יש ארוחת ערב |
תלכו |
תכינו סנדוויצ'ים |
תלכו לישון |
מחר |
בשעה שש וחצי |
עומדות כאן |
ל|
מסדר עם מש"ק שין גימל ||
כמה סנדוויצ'ים ||
מה \
כמה ||
מה למה ||
כמה ||
כמה תעשו סנדוויצ'ים \
תשעים וחמש ||
@ @..בנות \
@@ ||
כמה כמה כמה \
בסביבות ה |
חמישים ||
לא ||
ארבעים ||
מספיק ||
בסדר \
יאללה בנות משוחררות |
תלכו לחדר |
ארבעים \
שתי דקות אני מכין ||
למה צריך עוד איזה עשרים בנות בשביל זה \
מה זה ארבעים \
הוא מארגן את ה |
פי ||
את כל הבסיס שלחו בשביל להכין סנדוויצ'ים ||
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P423_2_sp2_ 235
P423_2_sp1_ 443
P423_2_sp2_ 236
P423_2_sp2_ 237
P423_2_sp3_ 083
P423_2_sp3_ 084
P423_2_sp3_ 085
P423_2_sp3_ 086
P423_2_sp3_ 087
P423_2_sp3_ 088
P423_2_sp3_ 089
P423_2_sp3_ 090
P423_2_sp3_ 091
P423_2_sp3_ 092
P423_2_sp3_ 093
P423_2_sp3_ 094
P423_2_sp3_ 095
P423_2_sp3_ 096
P423_2_sp3_ 097
P423_2_sp3_ 098
P423_2_sp3_ 099
P423_2_sp3_ 100
P423_2_sp3_ 101
P423_2_sp3_ 102
P423_2_sp3_ 103
P423_2_sp3_ 104
P423_2_sp3_ 105
P423_2_sp3_ 106
P423_2_sp3_ 107
P423_2_sp3_ 108
P423_2_sp3_ 109
P423_2_sp3_ 110
P423_2_sp3_ 111
P423_2_sp3_ 112
P423_2_sp3_ 113
P423_2_sp3_ 114
P423_2_sp3_ 115
P423_2_sp3_ 116
P423_2_sp4_ 013
P423_2_sp3_ 117
P423_2_sp3_ 118
P423_2_sp3_ 119
P423_2_sp3_ 120
P423_2_sp4_ 014
P423_2_sp1_ 444
P423_2_sp1_ 445
P423_2_sp3_ 121
P423_2_sp3_ 122
P423_2_sp4_ 015

ואיך הם שמות אתה ראית \
אני לא אוכל את זה אף פעם ||
חארות ||
אז מה אתה אוכל ||
אהלן ||
מי שאני מקריא עכשיו |
כמה הבהרות |
כל אלה של משמרת ראשונה |
מחר בבוקר |
אוטומטי |
בלי |
שאלות |
בלי שום דבר |
שבע בבוקר |
הם כבר בשער ||
מי שהיה <שם שער> ראשונה לדוגמה |
מחר בשבע בבוקר |
שתיים עומדים בשער <שם שער> |
בין שבע לתשע ||
זה דבר ראשון ||
דבר שני ||
שער <שם שער> |
שש וחצי |
אחרי ארוחת ערב |
אתם מחכים ב |
מב"ס יש שם תורן |
שיוריד אותכם לשער ||
כל השומרים של <שם שער> ||
ודבר שלישי |
כל מי שאני אומר לו לחתום על הדף |
לא קם מפה |
עד שהוא חותם על הדף הזה |
זה |
והדף הזה חוזר אליי מלא ||
אף אחד לא צריך להתחיל לרדוף אחריכם |
כדי שתחתמו על הדפים האלה ||
<שם> ||
<אותו השם> לא פה \
מה ||
אז תגיד ||
אתה מפקד <שם השער> ראשונה ||
אתה חותם על הדף הזה ||
<שם> ||
איזה ||
<צחקוק>
דיבר עם @@ ||
מ@@ ||
<חוזר על השם> ||
כן ||
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P423_2_sp2_ 238
P423_2_sp3_ 123
P423_2_sp3_ 124
P423_2_sp4_ 016
P423_2_sp3_ 125
P423_2_sp3_ 126
P423_2_sp2_ 239
P423_2_sp1_ 446
P423_2_sp3_ 127
P423_2_sp2_ 240
P423_2_sp2_ 241
P423_2_sp1_ 447
P423_2_sp3_ 128
P423_2_sp4_ 017
P423_2_sp3_ 129
P423_2_sp2_ 242
P423_2_sp2_ 243
P423_2_sp1_ 448
P423_2_sp1_ 449
P423_2_sp1_ 450
P423_2_sp1_ 451
P423_2_sp1_ 452
P423_2_sp1_ 453
P423_2_sp1_ 454
P423_2_sp1_ 455

אה קוס --
מפקד <שם השער> שנייה ||
<שם> ||
כן ||
מפקד <שם השער> שלישית ||
<שם> ||
מה אני \
כן ||
<שם> ||
לא הבאת @\ @..
שקרן ||
@|| @..
<שם> ||
כאן ||
אתה <שם שער> שלישית ||
@ @..מישהו ||
אה \
אני גם אהיה מפקד ||
אל תדאג ||
עוד --
לא @|| @..
מה תמיד דופקים את השחורים ||
מה אתה לא @-- -
ההוא תפסו עליו איזה |
ארון על הכתף |
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