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פניציקה מתקשרת, נענת ע"י דאוד, להלן מרגרס שיחתם מהשפה הרוסית:

פניצ'קה: הלו הלו.
דארד: כן כן.

פניציקה: תגיד לי, אני לא מבינה, מה אנחנו לא העברנו הצעת מחליטים לקצרין?
דאוד: נו... לכן שלחתי לך.

פניצ'קה: אבל העברנו לו הצעה.
דאוד: כן, אבל אנחנו צריכים עוד להתקשר אליו, ולברך.

 פניציקה: הא אנחנו צריכים לברך אותו?
^9 דאוד: נו זה מה שנובע מהטקסט שלו.^

פניציקה: לא... (דאוד נכנס לדבריה)

דאוד: אני כתבתי לו, בתשובה כתבתי לו "דימה אל תזיין במוח, איפה 11??" הוא רושם לי "עמוק בתחת", אני אומר "אני מבין,

תוציא אותו מהתחת, אני רוצה לראות איפה רשום שהמפלגה העבירה 115 מליון לרמת הגולן, לקצרין". .
פניציקה: בו רמה הוא אומר על זה?

דאוד: לא דיברתי איתו, הוא התקשר אלי בנושא אחר, ביקשו ממנו להופיע, סשה דוב ביקש ממנו להופיע ברק"ע על כך שאסור
לסגור את רק"ע ואיזה נפלאה רק"ע.

פניציקה: נו ומה?
דאוד: אני אמרתי בסדר, אני אמרתי פאיבה מתעסקת, בסדר, אבל יש לבו תחושה שיכולים לעבוד עלינו, אז תופיע, למה לא.

פניצ'קה: כן.
דאוד: זהו בסדר אנחנו נפגשים איתו ביום יום, מחר, מה אני אתחיל איתו עכשיו. פשוט, אתה יודעת מה, אני אגיד לך, כואב לי

על משהו אחר, אנחנו נותנים עכשיו לגדלקין מליון...
פניציקה: כן.

דאוד: לנצרת עלית איפה שיש המון בוחרים שלנו ומליון הזה... זה במקום המליון של גדעון שהם קיבלו שנה שעברה, את מבינה
כן, (שם לא ברור, נשמע כמו "אסדיי) כבר אמר לו אתה לא תקבל כלום מגדעון.

פניציקה: טוב ברא ניתן לו ערד בשביל פיתוח... (לא ברור, דאוד נכנס לדבריה)
דאוד: בואי בואי, אני לא יודע אם לפיתרח, אני אסגור עם נגב גליל.

• דאוד: אוקי, טוב פניצ'קה. נו יאללה אני כבר מגיע, יאללה.^0 פניציקה: בוא ניתן לנגב גליל וזהו.
פניציקה: נו יאללה בי. :
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