Les 3 séquences vocalisées d'une journée sans chance

˘ÏÊÓ ÈÏ· ÌÂÈ :7 ¯ÂÚÈ
'‡ ˜ÏÁ
ָ :¯Î≈…ÂÓל ַמה ִנ ְַמע? אַלי ֵי ָקֶפה? ֲאִני רֶצה ִל ְת
ְוָלנַח ֶע ֶר ַת...
ֵי ִלי ַהְר ֵ*ה ֲעבָדה ֵאי' ִלי ְזַמ'ֲ ,אִני ָצִריְ& ִלְנסַֹע ְל ֵל ָאִביב ,
ִלְראת ָרִהיִטי ֲחָד ִי.
ַמה ָקָרה? ָל ָ,ה אתה י ֵב ְולֹא ְמַד ֵ*ר?
ִמיָכֵאל :אתה לֹא רֶאה?
מֵכרֲ :אִני רֶאה ֲ ,אִני רֶאה ַהְר ֵ*ה ָרִהיִטי.
ִמיָכֵאלֹ :זאת ְ*ִד.ק ַה ְ*ָעָיה.
ֲאִני ָ0ל ַהְַ/מ' י ֵב ַ*ֲחנת ,קֵרא ִע',
ֶתה ָקֶפה0 ,ס ַאַחתְִ ,נָ.הְִ ,לי ִית..
מֵכר :ו?...
ִמיָכֵאלֲ :אִני ַרק קֵרא ְוֶתהְ ,ולֹא מֵכר ְ0ל.
ֵאי' ִלי ַמָ/ל ַה..
מֵכרַ :מה ַה ְ*ָעָיה? ַעְכ ָו ַה ָָ1עה ַרק .
 3.00אתה הֵלְ& ַה ַ*ְיָתה בֶ*ָ 7.00עֶרב .
אְלָגהָ :ל.
ִמיָכֵאלָ :לַ*ְ '0ֵ ,בָ ָה.
אְלָגהֲ :אִני ְצִריָכה ְ6לָח' ַל ְִ,ט ָ*חֲ ,אִני רָצה ְ6לָח' ָלָב'.

ִמיָכֵאלֵ :י ָלנ ְ6לָח' ָלָב'?
מֵכרֵ ,'0ֵ :י ָלנ ְ6לָח' ָלָב'ְ ,וֵי ְלָ& ַמָ/ל.

שיעור 7
יו בלי מזל .חלק ב'
ִמיָכֵאלֵ :י ָלנ ְ6לָח' ָלָב' ,זל ְוטב.
אְלָגהַ :מה ֲאִני רָאה?
אתה ִמיָכֵאל גורביָ ,'9נכ'.
ִמיָכֵאלָ ,'0ֵ :ל ָ,ה?
אְלָגה :אתה לֹא זֵכר? ֲאִני אְלָגה!
ֲאַנְחנ ָלַמְדנ ְ*ַיַחד ְ*ֵבית ֵסֶפר בלנינדרד.
ָקָראנ ְ*ַיַחדַ0ָ ,תְבנ ְ;ָתִקי ְ*ַיַחד.
ָהַלְכנ ַל ִ<ִ.לי .אתה לֹא זֵכר?
אתה ָלַמְד ָ ַהְנָָסהָ ,נכ'?
ִמיָכֵאל'0ֵ :
ַמה אתה ע ֶה ַ*ֲחנת?
ִמיָכֵאלֲ :אִני מֵכר ַ*ֲחנת.
מֵכר :הא מֵכר טבֲ .אַנְחנ עְבִדי ְ*ַיַחדֵ .י ִלי ַמָ/ל.
ִמיָכֵאלַ :מָ/ל? ַעד ַעְכ ָו לֹא ָמַכְר ִי ְ0ל.

ֶרַגע ,את אְלָגה ְֶטְר'ָ .לַמְד ְ ְרפָאהָ ,נכ'?
אְלָגהָ :נכ'ֲ ,אִני ְָ0בר לֹא אְלָגה ְֶטְר'ֲ ,אִני אְלָגה ניסנוב.
ֲאִני רְפָאה ֲאָבל ֵאי' ִלי ֲעבָדה....
ָנִעיָ ,נִעי ְמאד ִלְפ=ֹ ֲחֵבִרי ְ*ִי ְָרֵאלָ .נִעי ִלְפ=ֹ ֲחֵבִרי
ֲחָד ִי.

שיעור 7
יו בלי מזל .חלק ג'
אְלָגה :אתה עֵבד ָ0ל י ?
ִמיָכֵאל :לֹא ,לֹא ָ0ל י.
אְלָגהֵ*ְ :איֶזה י אתה לֹא עֵבד?
ִמיָכֵאל*ָ 1ַ *ְ :ת ֲאִני לֹא עֵבד.
אְלָגהֵ*ְ :איז ָָעה אתה =ֵמר ַלֲעֹבד?

ִמיָכֵאל :ב ָ 7.00ל ָ,ה ַא ְ ֶאֶלת?
אְלָגהֲ :אַנְחנ ְיכִלי ָלֶלֶכת ְלֵבית ָקֶפה ָ ,ל ֶֶבת ְ,לַד ֵ*ר ְוִל ְת
ַמ ֶ1ה.
ִמיָכֵאלֲ :אִני ִמְצַטֵער ֲאָבל ֲאִני לֹא ָיֹכל.
אְלָגהָ :ל ָ,ה? אתה =ֵמר ַלֲעֹבד ב?700
ִמיָכֵאלָ :נכ'ֲ ,אָבל ֲאִני ָצִריְ& ָלֶלֶכת ַה ַ*ְיָתה ַה..
אְלָגהֲ :חָבלֵ ,י ָלנ ַהְר ֵ*ה ִזְכרנתַ.הְר ֵ*ה ְזַמ' לֹא ָי ְַב ִי ִע
ָחֵבר,
לֹא ִ ַ*ְר ִי ַעל ֵ*ית ַה ֵ>ֶפר ְ*ֶלִניְנ ְ=ָרד.
מֵכרַ :מה ַה ְ*ָעָיה? ֵי ֹ;ה ָקֶפה.
את ְיכִלי ָל ֶֶבת ֹ;הִ ,ל ְתְ ,לַד ֵ*ר...
ִמיָכֵאלֶ :זה ַרְעי' ְמ6צָ.'.
אְלָגה :טב.
אְלָגהֲ :אִני ְצִריָכה ָלֶלֶכתָ ,דה ַעל ַהֶָפה ָ ,ל.
ִמיָכֵאלְ :לִהְתָראת.
ִמיָכֵאלֶ :רַגעֶ ,רַגעַָ ..,כְח ְַ ,מה ִע ַה ְ16לָח'?
ָאַמְר ִי ְלָ&? י ְ*ִלי ַמָ/ל.

