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דאוד גרדרבסקי מתקשר, נענה ע"י פניציקה, להלן תמליל שיחתם:
*דאוד גודובסקי זוהה בשם דוד-ע"י פניציקה במהלך השיחה

?תרגום השיחה מהשפה הרוסית;

בתחילת השיחה מדברים בענייני עבודה ולגבי אנשי צוות של פניצ'קה.
פניצ'קה מספרת לדוד שויקה אמרה שלא מוכנה לטפל בלו"ז של פניציקה בחו"ל.

פניציקה אומרת שמי שלא נוסע איתה לסיורים לא ייסע איתה לחו"ל.
פניציקה ממשיכה לדבר על ויקה ועל קשיים בינן בענייני עבודה.

^ בהמשך פניצ'קה: דוד אני כבר אמרתי לך מה צריך לעשות.
£9 דאוד: מאה אחוז, מאה אחוז.

פניציקה: אני אמרתי לך מה לעשות כי כל זה, כל זה עניין זמני, וצריך וצריך וצריך לעשות את זה...
דאוד: בואי ביחד, בואי ביחד או במוצאי שבת או מתי שהו נשב...

פניציקה: בסדר תיסע, לא צריך במוצאי שבת, עזוב, הנה אנחנו ניסע לשם לסרביה או איפה שהו נשב שם ונדבר.
דאוד: נו בסדר, אני עדיין לא יודע אם אני נוסע, כי אני דיברתי, הם צריכים, אם הם ימצאו פיתרון, אם לא אז לא נורא למה לי

לנסוע.
פניציקה אומרת: אני חשבתי, קודם כל אני אני רוצה להגיד לך, אני לא יודעת, אני חשבתי לדבר עם אירנה וייסברג.

דאוד: את את לא הקשבת לי פעם אחת...
פניצ'קה: נו?

דאוד: את, עכשיו שישבתי עם הבן אדם הזה...
פניצ'קה: עם איזה בן אדם?

דאוד: נו עמ זה נפגשתי איתו בערב.
פניצ'קה: הא

דאוד: עם מתן.
פניציקה: הא כן.

דאוד: אני אומר לו, נו הנה אני צריך, אפשר לחשוב על משהו... הוא אומר לי "תשמע, אתה הרי הבאת אותי לאירנה, אני הרי
אמרתי בוא אני אתן לשםי אני מוכן לתת לשם...'1 (פניצ'קה נכנסת לדבריו)

 פניציקה: יש לה מספיק עשיתי לה.
^^

•^ דארד: הא לא זה מה שתגידי, אבל הוא אומר אני אתן לשם והיא.,. (פניציקה נכנס לדבריו)
פניציקה: לא צריך! אני עשיתי לה מספיק. היא היא עובדת עכשיו גם עם ראשות למלחמה בסמים, עושה תוכניות במכללה...

דאוד: נו כן כן.
פגיצ'קה: הוא עובדת מספיק.

דאוד: בסדר, מה שתגידי, אבל אם צריך אז... גם לא בעיה.
פניצ'קה: נו אז צריך ללכת אליה ושתסגור אותך וקוטי.

דאוד: נו בסדר אני אגיד לה, אבל השאלה אם היא יכולה, סרביה זה עניין כזה... אני יודע. בוא נראה, הוא ייתן לי מחר תשובה
אם לא אז... (נאנח) טוב.

פניצ'קה: טוב.
דאוד: טוב, לא, צריך פשוט לשבת לתכנן את כל זה ולעשות ו... באמת (מילה לא ברורה) שם, כי אנחנו מתפזרים, לשם לפה.

פניציקה: לגבי מה?
דאוד: נו... משהו משהו משהו מגיע, מתפזרים לכיוונים שונים.

פניצ'קה: צריך לעשות רשימה של הכל, כי אחר כך בסוף נלך לאיבוד ולא נזכור כלום.
דאוד: כן, רשימות זה לא טוב, אבל לא חשוב.

פניצ'קה: מה לעשות?!
דאוד: נעשה, לא לא סתם...

פניציקה: מה לעשות?
דאוד: הנה בסרביה שם שם רחוק,. אם הכל יצא לפעול, נשב שם...

פניצ'קה: אוקי, צריך לעשות, לשבת לתכנן הכל...
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פניצ'קה: ו...
דאוד: כל כל כל מה שאשפרי.

פניציקה: ולהחליט איך לעשות את זה, כי סתם גפספס (סלנג) הזדמנות וזהו, סתם, אחר כך נצטער על זה.
דאוד: אפילו אפילו ואפילו... טוב, לא משנה, לא שיחה לטלפון.

פניציקה: כן.
דאוד: יש עוד ראיונות.

פניצ'קה: טוב.
דאוד: טוב, יאללה.

פניצ'קה: יאללה, נו טוב.
דאוד: נו יאללה,

פניצ'קה: יאללה בי.
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