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1 ה 1 דאוד 1 הלו?

71 גבר דאוד, אני יכול לשאול אותך שאלה אחת?
3 ראוד כןי

4! גבר תגיד לי בבקשה, אתה החלטת סופית עכשיו להעיף את בנינסון? זה בכלל סופי או

שאפשר עוד לדבר איתך בנוגע לעניין הזה?

75 דאוד אני אתמול... אני, לא, זה נכון על בל המאתיים אחוז לצערי. אבל אם הוא היה מגיע

לדבר בצורה אנושית.

 6. גבר אני הרי, תסביר לי, אני הרי לא בעניינים בכלל. לאן צריך ללכת ועל מה העניין ו
^

בכלל? תגיד לפחות שתי מילים.

77 דאוד לא, אני הרי אומר לך. 1

 הוא עכשיו התקשר אליי, כולו רותח, אני לא מבין שוס דבר. 1
_ -

9^ דאוד אם הוא היה מגיע, אם הוא היה מגיע, במקום ל�ץ אהה במפלגה ולצעוק שאני הומו 1
חמור וכן הלאה, וזה למרות שאני." 1

10. גבר באיזה מפלגה? באיזה מפלגה לרוץ? אני פשוט... יותר בדיוק, אני לא בעניינים 1
פשוט. 1
וו. דאוד ויט ויט ויט.., תגיר לי, אתה מה? בכלל זה..? אתה לוקח איזה תרופות? 1
 112 ן5גף מה? איזה מפלגה? יש שט בן אדם אחד (מילים לא ברורות}. 1

ו

~7!י דאוד לא לא משנה, במקום לרוץ במפלגה, זה היה בשבוע שעבר זה היה אה לא, לא 8

בשבוע שעבר, זה היה לפני יומיים. 8
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5ו/ דאוד כשאני הייתי שם. במקוס לרוץ במפל� ולצעוק שאני הומו וחמור, אם הוא היה מגיע |
ואומר "תקשיב אולי אני לא הבנתי משהו".

16. גבר (מילה לא ברורה) חמור? אני לא ממש מבין... על מה?
 כי אני זה... כי... אחרי שהוא אמר שהוא לא יעשה מה שאני מבקש ממנו, אני

__"

הגעתי ואמרתי בוא ניפרד ברוגע, או � קיי. בייחוד שאצלי, אני אני משלם לו
משבורת מהכסף האישי שלי, פשוט מהכסף האישי שלי. בוא... בסדר, -צור, ואתה

? לא משתמש, לך לא מתאים מה שאני אומר, אתה לא מבין אה מה שאני אומר,

ן אתה חושב שמה שאני אומר טמטום, בסדר.
18. גבר אבל למה אתה משלם מכספיך האישיים? אני בבר בכלל הפסקתי להבין.

19. דאוד אז מי, מי משלם לו משכורתי מי משלם לו משכורת תסביר ליי "
20. גבר אבל זה הרי לא נורמאלי אם אתה משלם מהכסף שלך, מה אתה עושה?

21. דאוד נו לא משנה, לא מהמשכורת שלי, יש לי איפשהו כסף, לא משנה! /

22. גבר אה... אני הבנתי. הבנתי.
23. דאוד אבל זה בסף שאני צריך בכלל לעניינים אחרים וכל זה. אבל בגלל שזרקו אותו,

ליברמן זרק אותו מהמפלגה, אני אספתי אותו, אני ופאינה, וסידרתי לו משבורת, זה
עולה לי איפשהו מאה עשרים מאה חמישים אלף בשנה, המשכורת שלו. או � קיי?

אני משלם לו ולמרות זאת הבן אדם לא מבין ולא מתכוון לעשות מה שאני אומר לו,
ועוד רץ במפלגה וצועק שאני חמוד והומו? במקום לבוא ולהגיד לי "תקשיב, אולי

, תגיר לי... מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא הבנתי משהו, תסביר לי שוב פעם"?

 ̂
24. גבר לא, אני פשוט.... לרוץ במפלגה...

25. דאוד אני אתמול, אני אתמול העברתי לטניה שבגלל שבנינסון.

26. גבר (מילה לא ברורה� הדוברים מדברים יחד).
27. דאוד שתוק רגע. בגלל שבנינסון לא הגיע אליי ולא מתכוון להגיע, או � קיי? אז אני

אותו... זהו. הוא היום התקשר, שוב פעם במקום להגיד לי "תשמע בוא נדבר אולי
לא הבנתי משהו", הוא אמר "אני מוודא שאני באמת מפוטר מתאריך הראשון", נו

י אז אני אמרתי לו... נו לא מהראשון אלא מה שמגיע לו לפי החוזה, להודיע לו חודש

לפני או שבועיים לפני. נו אבל מה מה אתה רוצה שאני אעשה ויט?

28. גבר " נו אבל למה? נשאר לו באמת איזה...

29. דאוד ויט, אבל אני לא... אני לא אחזיק בן אדם...
30. גבר הוא ייראה, הוא ייצא לא טוב בכלל.

31. דאוד נו אלוהים ישמור, בעיני מי? בעיני ליברמן זה ייראה בצורה מאוד פשוטה. "אני הרי
י ואמרתי לבם שבנינסון אידיוט הנה ונוכחתם בעצמכם'/ כבה זה גם ייראה. ו ו 
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|ן ג3. גבר אבל מה אתה צריך את זהי אפילו בשביל ההיסטוריה של החיים, למה לך עכשיו
שלושה, ארבעה חודשים לפני לעשרת את זה? בשביל מה?

33^ דאוד אני לא אסבול בן אדם...

34. גבר אבל למה? הוא (מילים לא ברורות� הדוברים מדברים יחד).

1 35. דאוד זה בכלל לא מדאיג אותי, בכלל לא מדאיג אותי. זה בכלל לא מדאיג אותי. שנייה,

ן זה בכלל לא מדאיג אותי. אם בן אדם לא מבין שעשו לו טובה ומשלם על זה בחרא
לגמרי, נו אז סלח לי, מה אני... כמה אני צריך לסבול את זה? פעם אחת הוא איכזב

אותי, פעם שנייה אכזב אותי... אבל במה?

 אני לא יודע.
___ ___

11^37. דאוד ואמר "אוי אני לא מבין משהו, אוי אני לא מבין משהו", בסדר , לא מבין, אני
7ך אסביר שוב פעם. אבל כשהוא כבר לא מוכן אפילו לשמוע הסברים, נו אז כבר סלח

לי, יקירי.
 אני יבול עכשיו להתערב בעניין הזה? להתחיל לדבר איתו?

__ __

39. דאוד אהה זה העניין שלך, אין בעיות.

40. גבר טוב בסדר.

41. דאוד יאללה.

42. גבר טוב בסדר, אני הבנתי. יאללה.

43. דאוד יאללה, ביי.
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