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דאוד מתקשר נענה עייי אלכס קוגן להלן: תרגום ותמלול השיחה:

אלכס: הלו
דאול: טוב האנשים (קללה ברוסית) ביקשו לא לכתוב

אלכס; מה לא לכתוב ?
דאוד: על הביקור

1 אלכס: אקה ביקור ? של מי הביקור ?
דאוד: נו של וורבלוב

^ אלכס: מאוחר מדי זה יצא  ̂*
^̂ ^י̂/   ̂ 0 9 דאוד:איפה?

ך אלבס: אצלי יצא .בקצרה במשפט*אתד מה שהם מתחננים וכן הלאה זהו מאוחר מדי אין שס את פאינה יש שם שהם נחתו
דאוד: בשביל מה עשית (קללה ברוסית ) את זה. אתה הרי דפקת אותי

 ̂
אלכס :גו אני התקשרתי לקגלסקי וקגל0קי ביקש ממני לתת בפסקה אחת רק שהם נוחתים זהו / ,3 " /

1/ ̂ £ל#  */ / ל י ו  #?6/£ / כ0 > ^>€,) ^ג  ̂ע ^
/ דאוד: הה (י^̂/

/מגרירות בר-ו̂ו 8ט3י3שתתף (̂י  ביקש בסוף ביקש לכתוב במשפט אחד על ז71שא3̂מ
 את השאר הוא הבטיח לי

אלכס:
ישראל ברוסיה

דאת: הא או קי טוב
... חברה אתם מבקשים אני עושה מה שאתם מבקשים אלכס: אני עושה מה

דאוד: טוב יאללה

אלבס: זהו אץ שם אף אחד ואי אפשר לציץ בי משלחת ענקית. היום הגיעה משלחת ענקית המון אנשים יודעים בישראל בוא לא
בכתוב על זה?

דאוד: או קי
אלבס: יאללה

דאוד: יאללה ביי
אלבס :יאללה ביי
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