Y33_sp1_001
Y33_sp1_002
Y33_sp1_003
Y33_sp1_004
Y33_sp2_001
Y33_sp1_005
Y33_sp1_006
Y33_sp1_007
Y33_sp1_008
Y33_sp1_009
Y33_sp1_010
Y33_sp1_011
Y33_sp1_012
Y33_sp1_013
Y33_sp1_014
Y33_sp2_002
Y33_sp2_003
Y33_sp2_004
Y33_sp2_005
Y33_sp2_006
Y33_sp2_007
Y33_sp1_015
Y33_sp1_016
Y33_sp1_017
Y33_sp2_008
Y33_sp2_009
Y33_sp2_010
Y33_sp2_011
Y33_sp2_012
Y33_sp1_018
Y33_sp1_019
Y33_sp1_020
Y33_sp2_013
Y33_sp1_021
Y33_sp1_022
Y33_sp1_023
Y33_sp1_024
Y33_sp1_025
Y33_sp2_014
Y33_sp1_026
Y33_sp1_027
Y33_sp1_028
Y33_sp1_029
Y33_sp2_015
Y33_sp1_030
Y33_sp1_031
Y33_sp1_032
Y33_sp1_033
Y33_sp1_034

את יודעת ש |
תחמנ -תחמנתי קצת את ה |
בעלי בית ||
אמרתי לך ||
על מה רצית לדבר@@..
<צקצוק>
ש|
לא ל-- -
לא לסגור חוזה |
אלא להגיד שבאה חברה להחליף אותי |
בשביל ש |
לשמור על הדירה ||
וזה כמובן אה |
קוסם להם |
כי זה מראה שיעל רוצה לחזור לדירה ||
כן ||
טוב |
אבל לא משנה ||
גם ככה היא תמשיך פה את החוזה ||
ליטל ||
לא \
מה זה חוזה ||
אני לא יושבת על חוזה בכלל ||
אין חוזה ||
לא ||
אבל כאילו |
אם --
אם את חוזרת ואת לא רוצה |
אז ליטל אה |
לא ||
ליטל ממשיכה ||
היא קבעה איתי שהיא ממשיכה כאן ||
(ממ ||)
אני |
בינינו |
בסוגריים \
נראה לי ש |
היא תפרוש ||
מהמ ||
אני אגיד לך גם למה ||
כי היא יודעת שכל הדברים שלי כאן |
וכשאני אחזור אני --
הדירה תהיה ריקה ||
@@...
ואני לא חושבת שהיא תתחיל לקנות |
סלון |
וגז |
וחדר שינה |
אין לה כלום ||

Y33 p. 1

Y33_sp1_035
Y33_sp1_036
Y33_sp1_037
Y33_sp1_038
Y33_sp1_039
Y33_sp1_040
Y33_sp1_041
Y33_sp1_042
Y33_sp1_043
Y33_sp1_044
Y33_sp1_045
Y33_sp1_046
Y33_sp2_016
Y33_sp2_017
Y33_sp2_018
Y33_sp2_019
Y33_sp1_047
Y33_sp2_020
Y33_sp2_021
Y33_sp2_022
Y33_sp1_048
Y33_sp1_049
Y33_sp1_050
Y33_sp1_051
Y33_sp1_052
Y33_sp1_053
Y33_sp1_054
Y33_sp1_055
Y33_sp1_056
Y33_sp1_057
Y33_sp2_023
Y33_sp1_058
Y33_sp1_059
Y33_sp1_060
Y33_sp1_061
Y33_sp1_062
Y33_sp2_024
Y33_sp1_063
Y33_sp1_064
Y33_sp1_065
Y33_sp2_025
Y33_sp2_026
Y33_sp1_066
Y33_sp2_027
Y33_sp2_028
Y33_sp1_067
Y33_sp1_068
Y33_sp1_069
Y33_sp1_070

כלום ||
אין לה ||
היא כל החיים מממנת את עצמה ||
אין לה עזרה מההורים ||
אז אין --
היא לא |
מצליחה אה |
לחסוך כסף לקניות גדולות ||
מה שהיא קנתה עכשיו זה טלוויזיה |
ו|
מקרר היא קנתה ||
שני דברים שלא יהיו כאן ||
הוצאה גדולה ||
איך היא לא --
בת כמה היא \
בגילנו \
שנה ק -פחות ||
איך היא --
אין לה שום דבר ||
אני לא מבינה את זה ||
לא |
טלוויזיה וזה |
וז-- -
תראי ||
@לי זה שני דברים שאין לי ||
זאת אומרת יש לי ||
אבל זה אצל אימא שלי הטלוויזיה ||
סלון |
זה בזכות זה שההורים שלי התגרשו ||
אחרת לא היה לי סלון ||
ולא היית יכולה לקנות לך איזה סתם ספה או משהו \
הייתי קונה ||
לא ||
הייתי קונה ||
משהו באיזה אלף שקל |
אני יודעת ||
מיטה |
לא ||
הייתי קונה או --
יכולתי --
ברור ||
היה לך ||
הייתי קונה ||
אם לא היו נותנים לך |
היה לך ||
בסדר ||
אז לא קניתי טלוויזיה |
היא קנתה טלוויזיה ||
אני לא קניתי מקרר |

Y33 p. 2

Y33_sp1_071
Y33_sp1_072
Y33_sp2_029
Y33_sp1_073
Y33_sp1_074
Y33_sp1_075
Y33_sp1_076
Y33_sp1_077
Y33_sp2_030
Y33_sp1_078
Y33_sp1_079
Y33_sp2_031
Y33_sp1_080
Y33_sp1_081
Y33_sp2_032
Y33_sp2_033
Y33_sp1_082
Y33_sp1_083
Y33_sp1_084
Y33_sp1_085
Y33_sp2_034
Y33_sp1_086
Y33_sp2_035
Y33_sp1_087
Y33_sp2_036
Y33_sp2_037
Y33_sp2_038
Y33_sp2_039
Y33_sp2_040
Y33_sp2_041
Y33_sp2_042
Y33_sp2_043
Y33_sp2_044
Y33_sp2_045
Y33_sp2_046
Y33_sp2_047
Y33_sp1_088
Y33_sp2_048
Y33_sp2_049
Y33_sp1_089
Y33_sp1_090
Y33_sp1_091
Y33_sp1_092
Y33_sp1_093
Y33_sp1_094
Y33_sp2_050
Y33_sp1_095
Y33_sp1_096
Y33_sp2_051

לי אין מקרר ||
היא קנתה מקרר ||
@@..
כל אחד וה |
לא ||
אבל מיטה \
כל הדברים האחרים |
אין לי בעיה לראות בטלוויזיה של מישהו אחר |
@ @..מיטה \
ומקרר של מישהו אחר ||
מיטה \
@\ @...
אני לא מסוגלת לישון במיטה של --
על מזרון של מישהו אחר ||
מה פתאום ||
@|| @..
מקסימום אה |
בית מלון |
או גסטהאוס |
כי זה ללילה |
נכון |
שניים ||
נכון ||
לא ||
את יודעת |
כשהגעתי לקיבוץ |
אז הציעו לי להשאיר את המיטה ב |
חדר ||
עם המזרון ||
אמרתי לה |
לא אכפת לי ||
איזה מזרון |
טוב |
לא טוב ||
חדש |
לא חדש |
לא ||
אני \
מביאה את המזרון שלי איתי ||
מינימום זה מיט -מזרון ||
שנייה |
אני צריכה לשירותים ||
אני עושה קפה קר ||
יש פה חטיפים |
חמודים |
אחותי אה |
רוצה \
רוצה חטיף ||
מהיום למחר |

Y33 p. 3

Y33_sp2_052
Y33_sp1_097
Y33_sp2_053
Y33_sp1_098
Y33_sp2_054
Y33_sp1_099
Y33_sp2_055
Y33_sp1_100
Y33_sp2_056
Y33_sp2_057
Y33_sp2_058
Y33_sp2_059
Y33_sp2_060
Y33_sp2_061
Y33_sp1_101
Y33_sp2_062
Y33_sp2_063
Y33_sp1_102
Y33_sp2_064
Y33_sp2_065
Y33_sp2_066
Y33_sp2_067
Y33_sp2_068
Y33_sp1_103
Y33_sp1_104
Y33_sp2_069
Y33_sp2_070
Y33_sp2_071
Y33_sp1_105
Y33_sp2_072
Y33_sp2_073
Y33_sp2_074
Y33_sp2_075
Y33_sp2_076
Y33_sp2_077
Y33_sp2_078
Y33_sp2_079
Y33_sp2_080
Y33_sp2_081
Y33_sp2_082
Y33_sp1_106
Y33_sp1_107
Y33_sp2_083
Y33_sp2_084
Y33_sp2_085
Y33_sp2_086
Y33_sp1_108
Y33_sp2_087
Y33_sp2_088

טסה עם ש -חבר שלה לפראג ||
זה ה |
חמישי שישי שבת ראשון |
דקה התשעים ותשע ||
את יודעת כמה עלה להם \
דקה תשעים ||
שלוש מאות שלושים דולר ||
זה הדקה התשעים ||
כולל הכול ||
לא לא לא דקה תשעים ||
טוב בווי-- @-
ביום אה |
ראשון אני חושבת |
או שני הם |
זה נקרא הדקה התשעים ||
הם נכנסו לסו-- -
דקה התשעים זה לא מהיום למחר \
לאו דווקא ||
אה ||
איזה זול ||
שלוש מאות שלושים דולר ||
ל|
ארבעה לילות ||
זה כ-- -
זה כלום ||
ארבעה \
חמישי |
ו-- -
שלושה לילות ארבעה ימים ||
למה ||
הם טסו |
ביום חמי-- -
חמישי לפנות בוקר ||
אז הלילה של חמישי |
של שישי |
של שבת |
בשבת הם שם ||
בראשון הם חוזרים ||
שלושה ימים |
ארבעה לילות ||
שלושה לילות |
ארבעה ימים ||
שלושה לילות ארבעה ימים ||
איזה יופי ||
אמרתי לה שתברר לי שם |
על מצלמה שאני רוצה לקנות בדיוטי פרי |
אני רוצה לקנות ||
אני חייב-- -
תראי אני --

Y33 p. 4

Y33_sp2_089
Y33_sp2_090
Y33_sp2_091
Y33_sp2_092
Y33_sp2_093
Y33_sp1_109
Y33_sp1_110
Y33_sp2_094
Y33_sp2_095
Y33_sp2_096
Y33_sp2_097
Y33_sp1_111
Y33_sp2_098
Y33_sp2_099
Y33_sp2_100
Y33_sp2_101
Y33_sp2_102
Y33_sp2_103
Y33_sp2_104
Y33_sp2_105
Y33_sp2_106
Y33_sp2_107
Y33_sp2_108
Y33_sp1_112
Y33_sp1_113
Y33_sp2_109
Y33_sp2_110
Y33_sp2_111
Y33_sp2_112
Y33_sp1_114
Y33_sp2_113
Y33_sp1_115
Y33_sp2_114
Y33_sp1_116
Y33_sp1_117
Y33_sp2_115
Y33_sp2_116
Y33_sp2_117
Y33_sp2_118
Y33_sp2_119
Y33_sp2_120
Y33_sp2_121
Y33_sp2_122
Y33_sp2_123
Y33_sp1_118
Y33_sp1_119
Y33_sp2_124
Y33_sp2_125
Y33_sp2_126

אני מקיימת לי |
שתי הבטחות שהבטחתי לעצמי לפני תשע שנים ||
כשחזרתי מהמזרח ||
כשחזרתי |
אמרתי |
מה ||
חזרת לפני תשע שנים \
אני |
כן ||
לפני תשע שנים הייתי במזרח ||
בתשעים ושתיים שלוש |
היית או ח-- -
תשעים ושתיים שלוש הייתי ||
כשחזרתי |
אמרתי |
אני |
מתישהו אחזור לצפון תאילנד |
לצפון הודו |
ובדרך חזרה |
שכחתי את המצלמה שלי בבנגקוק |
ואמרתי |
אני |
חייבת לקנות לעצמי מצלמה ||
אני חייבת מצלמה לטיול הזה ||
אין לי מצלמה בכלל ||
אז ביררתי על איזה מצלמה טובה |
אמנם לא כל כך זולה |
אבל אם היא טובה אז כדאי |
ואני מקווה מאוד |
מה זה נקרא |
לחזור איתה לארץ |
מה זה נק-- -
חמש מאות דולר ||
וואו ||
אמרו לי אפשר בשמונה מאות שקל ||
נכון ||
אפשר ||
אבל תלוי איזה מצלמה ||
תראי ||
אני גם --
אני נורא אוהבת לצלם ||
ואני כבר לא מצלמת הרבה זמן רק בגלל שאין לי מצלמה ||
כשהיתה לי מצלמה צילמתי המון ||
אני לא הולכת להיות איזה צלמת |
מה זה המון ||
ביומיום \
כן ||
אני לא הולכת להיות צלמת ||
אבל אני אוהבת את זה ||

Y33 p. 5

Y33_sp1_120
Y33_sp1_121
Y33_sp1_122
Y33_sp1_123
Y33_sp1_124
Y33_sp1_125
Y33_sp2_127
Y33_sp2_128
Y33_sp2_129
Y33_sp1_126
Y33_sp2_130
Y33_sp1_127
Y33_sp2_131
Y33_sp2_132
Y33_sp2_133
Y33_sp1_128
Y33_sp1_129
Y33_sp1_130
Y33_sp2_134
Y33_sp2_135
Y33_sp1_131
Y33_sp1_132
Y33_sp2_136
Y33_sp2_137
Y33_sp2_138
Y33_sp2_139
Y33_sp1_133
Y33_sp2_140
Y33_sp2_141
Y33_sp2_142
Y33_sp2_143
Y33_sp1_134
Y33_sp1_135
Y33_sp2_144
Y33_sp2_145
Y33_sp2_146
Y33_sp2_147
Y33_sp1_136
Y33_sp2_148
Y33_sp1_137
Y33_sp1_138
Y33_sp2_149
Y33_sp2_150
Y33_sp2_151
Y33_sp2_152
Y33_sp1_139
Y33_sp1_140
Y33_sp2_153
Y33_sp1_141

<צקצוק>
לא חשוב ||
לאח שלי למשל יש מצלמה ||
אבל הוא אמר לי |
תשכחי מזה ||
אני לא מביא לך אותה ||
אני גם לא חשבתי לקחת את של אחת האחיות שלי ||
(אם יהיה) |
אם אני אאבד מצלמה של מישהו אחר אני מתה ||
איזה טעים ||
מאוד ||
גם בריא ||
אני אקח לי את הכדור ||
יש לי קיבה מלאה ||
אז אני אקח לי כדור ||
אני עושה אה |
נס קפה קר ||
את רוצה \
לא ||
אני תיכף אזוז ||
למה ||
איזה לחוצה ||
אני צריכה לעזור |
אה ה |
הורים שלי ב --
אבא שלי מסכן ||
<צקצוק> עם גב אמרת לי ||
הוא כזה |
זה מה זה עצבן אותי ||
צלצלתי --
למזוג לך קצת \
לא |
אני רוצה לעשות לי נס קפה קר ||
אה |
אה |
הבעל של אחותו נפטר |
והוא הלך שמה |
הבעל של אחותו ||
של אחותו ||
הגיס ||
כן \
בדיוק ||
והוא הלך שמה לעזור |
ויש לו פריצת דיסק ||
לאבא שלי ||
איפה \
תחתון \
תחתון ||
כמו כל עם ישראל |

Y33 p. 6

Y33_sp1_142
Y33_sp2_154
Y33_sp2_155
Y33_sp1_143
Y33_sp1_144
Y33_sp2_156
Y33_sp2_157
Y33_sp1_145
Y33_sp2_158
Y33_sp1_146
Y33_sp2_159
Y33_sp2_160
Y33_sp2_161
Y33_sp2_162
Y33_sp2_163
Y33_sp2_164
Y33_sp2_165
Y33_sp2_166
Y33_sp2_167
Y33_sp2_168
Y33_sp2_169
Y33_sp2_170
Y33_sp2_171
Y33_sp2_172
Y33_sp1_147
Y33_sp2_173
Y33_sp2_174
Y33_sp2_175
Y33_sp2_176
Y33_sp2_177
Y33_sp2_178
Y33_sp2_179
Y33_sp2_180
Y33_sp2_181
Y33_sp2_182
Y33_sp2_183
Y33_sp2_184
Y33_sp2_185
Y33_sp2_186
Y33_sp2_187
Y33_sp1_148
Y33_sp2_188
Y33_sp2_189
Y33_sp2_190
Y33_sp1_149
Y33_sp2_191
Y33_sp2_192
Y33_sp2_193
Y33_sp2_194

כן |
תחתון |
כמו הרבה צנחנים אחרים גם |
לאו דווקא צנחנים ||
כאלה שלוקחים את ה |
|@@
בצנחנים זה |
בעיות שלהם לגב התחתון ||
אבל אצל צנחנים זה מאוד בולט ||
כן ||
אז הוא |
עבד שם קצת יותר מדי קשה |
קם למחרת |
עקום ||
עקום ||
אימא שלי אומרת |
זה מדהים ||
הבן אדם לא יכול ליישר את הגב שלו ||
עקום ||
ככה ||
היא אומרת הוא הולך ככה ||
מה זה כעסתי עליו ||
אמרתי לו |
למה אתה עובד ||
מה הוא עשה שם ||
הרים כיסאות |
עלה |
ועלה וירד במדרגות |
הזיז שולחנות |
וזה --
את יודעת מה זה שבעה ||
הוא אומר לי |
מה אני אעשה ||
מה ||
כולם יעבדו |
אני אשב \
אמרתי לו |
אז |
תלך ||
תלך ||
תשמור על עצמך ||
בדיוק ||
לא נעים לו ||
אבא שלי גם לא אחד כזה שיישב ||
<צקצוק> תגידי לו שלא נעים מת מזמן ||
לא נעים לו ||
מה --
מה |
אני אשב ודוד משה יעבוד בשב(ילי) ||

Y33 p. 7

Y33_sp2_195
Y33_sp1_150
Y33_sp2_196
Y33_sp2_197
Y33_sp2_198
Y33_sp2_199
Y33_sp2_200
Y33_sp2_201
Y33_sp2_202
Y33_sp2_203
Y33_sp2_204
Y33_sp1_151
Y33_sp2_205
Y33_sp1_152
Y33_sp1_153
Y33_sp1_154
Y33_sp2_206
Y33_sp2_207
Y33_sp1_155
Y33_sp1_156
Y33_sp1_157
Y33_sp2_208
Y33_sp1_158
Y33_sp2_209
Y33_sp1_159
Y33_sp2_210
Y33_sp1_160
Y33_sp1_161
Y33_sp2_211
Y33_sp1_162
Y33_sp2_212
Y33_sp1_163
Y33_sp2_213
Y33_sp2_214
Y33_sp1_164
Y33_sp1_165
Y33_sp1_166
Y33_sp1_167
Y33_sp2_215
Y33_sp2_216
Y33_sp1_168
Y33_sp2_217
Y33_sp2_218
Y33_sp2_219
Y33_sp2_220
Y33_sp1_169
Y33_sp1_170
Y33_sp1_171
Y33_sp1_172

זה לא משנה לי מי יעבוד ||
אבל לך יש בעיה בריאותית ||
אז הוא יו-- -
זהו ||
אז הוא כבר מיום רביעי מ-- -
באיזה יום רביעי אז |
שבעה ימים ||
מיום שני \
הוא תקוע ||
היום דיברתי איתו ||
הוא אמר שהיה אח-- -
אז מה הוא עושה בשביל לשחרר את זה \
אני לא יודעת ||
יש אה |
כל מיני |
דברים ||
יש גם כל מיני כדורים |
כל מיני |
יש משחה |
בן ג'-- -
הבן גיי הזאתי ||
זהו ||
של ה |
את זה אמא שלי מורחת ||
ספורטאים ||
זה אמא שלי מורחת לו ||
ש|
<חריקה> אמנון אה |
הוא אמר לי |
עש-- -
תבואי תעשי לי |
לאמא שלי יש --
אמא שלי אומרת ||
תבואי תעשי לאבא ריקי ||
<צחקוק>
ריקי ||
ריקי ||
<קריאה כשם> ריקי ||
אמרתי לו |
ריקי אין לי להביא |
<צחקוקים>
אמרתי לה |
אין לי ריקי להביא ||
לא ||
אבל הם כאילו הריקי ||
לאימא שלי יש גם פריצת דיסק ||
ואמנון באמת מורח לה את הבן גיי הזה |
וזה עוזר לה ||
הוא עושה לה קצת מסז' עם זה |
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Y33_sp1_173
Y33_sp1_174
Y33_sp1_175
Y33_sp1_176
Y33_sp2_221
Y33_sp2_222
Y33_sp2_223
Y33_sp1_177
Y33_sp1_178
Y33_sp2_224
Y33_sp1_179
Y33_sp1_180
Y33_sp2_225
Y33_sp2_226
Y33_sp2_227
Y33_sp2_228
Y33_sp2_229
Y33_sp2_230
Y33_sp2_231
Y33_sp2_232
Y33_sp2_233
Y33_sp2_234
Y33_sp2_235
Y33_sp2_236
Y33_sp1_181
Y33_sp1_182
Y33_sp1_183
Y33_sp1_184
Y33_sp2_237
Y33_sp2_238
Y33_sp1_185
Y33_sp2_239
Y33_sp1_186
Y33_sp2_240
Y33_sp1_187
Y33_sp1_188
Y33_sp1_189
Y33_sp1_190
Y33_sp2_241
Y33_sp2_242
Y33_sp1_191
Y33_sp2_243
Y33_sp2_244
Y33_sp1_192
Y33_sp2_245
Y33_sp2_246
Y33_sp1_193
Y33_sp1_194
Y33_sp2_247

עד כמה שאפשר ||
<צקצוק> אבל מה הוא עשה כל ה |
ימים האלה ||
שכב בבית וזהו \
לא יודעת ||
האמת היא |
לא |
כי אפשר היה גם לקחת אותו לאיזה מסז' למישהי ||
או ל שהיא תבוא אליו הביתה ||
מסכן ||
אפשר לטפל ||
אפשר לקבל עזרה ||
אני זוכרת שכשעברנו דירה |
הוא גם עבד קשה ||
אבל אז |
עוד לא ידעו שיש לו פריצת דיסק ||
אמ |
בשנת תשעים ||
והגענו ל --
ל<שם יישוב> |
והוא שכב בבית ארבעה חודשים ||
מה הוא עבר ||
מסכן ||
כמעט עשו לו ניתוח ||
הנה |
רוני עבר ניתוח ||
איזה חודש לפני החתונה ||
את זוכרת \
חודש לפני החתונה ||
אלוהים ||
כן ||
זה ה --
והרופא בדק |
סיפרתי לך על בעל של נ -אה חברה שלי מהקיבוץ ||
כן ||
אני |
אמרת לי ||
זה אולי זה לא הזמן לספר |
אחותי ראתה אותו מאחורה |
הוא הולך נורא ||
(אי ||)
בחור צעיר ||
עוד לא בן ארבעים ||
סימן שאלה ||
מה זה הוא הולך נורא ||
ועצרתי לידו עם האוטו |
למה הוא לא עושה יוגה |
או משהו כזה --
עושה ||
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Y33_sp2_248
Y33_sp1_195
Y33_sp2_249
Y33_sp2_250
Y33_sp2_251
Y33_sp2_252
Y33_sp2_253
Y33_sp2_254
Y33_sp2_255
Y33_sp2_256
Y33_sp2_257
Y33_sp2_258
Y33_sp2_259
Y33_sp2_260
Y33_sp2_261
Y33_sp2_262
Y33_sp2_263
Y33_sp2_264
Y33_sp2_265
Y33_sp2_266
Y33_sp2_267
Y33_sp2_268
Y33_sp2_269
Y33_sp2_270
Y33_sp2_271
Y33_sp2_272
Y33_sp2_273
Y33_sp2_274
Y33_sp2_275
Y33_sp2_276
Y33_sp2_277
Y33_sp2_278
Y33_sp2_279
Y33_sp2_280
Y33_sp2_281
Y33_sp2_282
Y33_sp2_283
Y33_sp2_284
Y33_sp2_285
Y33_sp2_286
Y33_sp1_196
Y33_sp2_287
Y33_sp2_288
Y33_sp2_289
Y33_sp2_290
Y33_sp2_291
Y33_sp1_197
Y33_sp2_292
Y33_sp2_293

עושה ||
עושה \
עושה ||
עושה הכול ||
הוא בעצמו |
מטפל בדיקור |
בשיאצו |
אבל הוא הפסיק ||
הוא לא יכול ||
בגלל הגב ||
לעשות אה |
טיפולי שיאצו ||
אז אה |
עצרתי לדבר איתו |
וזה |
מה העניינים |
ואני נוסעת |
היא אומרת לי |
הוא צעיר ||
אני אומרת לה כן ||
היא אומרת לי |
מאחורה |
חשבתי שהוא בן אדם בן שבעים ||
איך הוא הולך ||
נורא ||
פשוט |
איום ונורא ||
אני נוסעת איתו |
היינו נוסעים ביחד ליוגה |
והוא שוכ-- -
הוא יושב לנו במין אה |
ישיבה כזאת |
ומדי פעם זה תוקף ||
ואני נוסעת |
פתאום נותן צרחה |
לכי תביני מאיפה זה מגיע ||
יש לו זרמים ש |
לרגליים ולגב |
הוא בא או --
איי איי איי איי |
<המהום> ||
ככה ככה |
<קריאה> ווהו ||
מה קרה ||
בהתחלה לא הייתי רגילה לזה ||
וכל הנסיעה זה ככה ||
זה מבהיל ||
מה זה מבהיל ||
עכשיו ||
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Y33_sp1_198
Y33_sp2_294
Y33_sp1_199
Y33_sp2_295
Y33_sp2_296
Y33_sp2_297
Y33_sp2_298
Y33_sp2_299
Y33_sp2_300
Y33_sp2_301
Y33_sp2_302
Y33_sp2_303

<צחקוק>
זה לא כאילו --
את לא יודעת אם זה מהנסיעה ||
זה לא |
בדיוק ||
עכשיו ||
זה לא <חיקוי קול כאב> ככה ||
פתאום |
אייאייאה ||
את יודעת איזה מבהיל זה \
<שאיפה>
זה מה זה מבהיל ||
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