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נקרסוב "י י מטפל� ל-אלכס
דובר צד א' י. אלת אופן זיהוי הדובר: זוהה בשם

דובר צד ב' ?. דאוד גדובסקי אופן זיהוי הדובר: עפ"ק
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אלה מתקשרת, נענית ע"י דאוד, להלן תמליל שיחתם:

דאוד: הלו.
אלה; דאוד.

דארד: כן.
אלה: הלו.
דאוד: נו.

אלה: אתה יכול לדבר?
דאוד: לצערי.

דאוד: אלה מאיפה את מברית המועצות? (נאמר בסלנג)£ אלה: מה לא קיבלת? כרטיסים קיבלת, מלון בקייב קיבלת, נכון?
אלה: לא הבנתי, אני?

דאוד: מאיפה את מברית המועצות? (נאמר בסלנג)
אלה: כעיקרון מבלרוס.

דאוד: הא?
אלה: כעיקרון מבלרוס, למה?

דאוד: אוי אני מקהה לא מבברויסק.
אלה: לא, קצת יותר צפון מערבה. כן.

דאוד: מה ויטיבסק?
אלה: לא, זה מנגלוב.

דאוד: הא מנגלוב.
אלה: אפילו, צפון מזרחה, סליחה.

דאוד: נר יידש, יידש את מבינה?
אלה: לא צריך לקלל אותי, רק לא צריך לקלל אותי, לא צריך לקלל אותי.
דאוד: לא, למה לקלל, אני שואל מה עוד לא קיבלתי (מילה לא ברורה)?!

אלה: אתה לא קיבלת רק וואוציר לבלגרד. עכשיו שאלה, אני עכשיו קונה את כל זה... (לא ברור דאוד נכנס לדבריה)
 דאוד: אלוהים לבלגר, לבלגרד, לבלגרד!

^ אלה: (לא ברור, מדברים ביחד)^
דאוד: זה מה שצעק שווייק בזמן שהתגלגל בעגלה והוא צעק "(מילה לא ברורה) לבלגרד!". ;
אלה: אני לי שאלה, יש לי שאלה קשה, התיבה שלך תהיה פתוחה כדי שתקבל וואוציר לבלגרד. :

דאוד: אצלי הכל, אצלי הכל פתוח. /
אלה: פתוח, כי אני אשתדל... . ו
דאדו: כולל נשמה. /

אלה: אני הבנתי, אני אשתדל היום שלוח לך את הכל, כעיקרון אני אמורה להספיק הכל.
דאוד: טוב.

אלה: אם פתאום לא, אז נשאר לנו רק את זה, כן?
דאוד: טוב, אוקי.

אלה: זהו, זאת אומרת לא צריך ממני יותר שום דבר.
דאוד: טוב.

אלה: עם אירנה, כמובן, יש לי סיפור ארוך, אבל אתה תסדר את כל זה אחר כך.
דאוד: כן, כמובן. להתראות.
אלה: זהו להתראות, שלום.

דאוד: בי.
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אלה-זוהתה כשמה בשיחה זו.
דארד גדובסקי- זוהה עפ"ק על סמך שיחת בסיס מספר 13588 בה הוא זוהה בשמו המלא וכן זוהה בשמו הפרטי בשיחה זו.
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