
Det var bara ett ...skällande
Det fanns inget förstånd i detta, bara ett jää ... skällande
det var bara en massa motargument vad man än sa
Det här var den sista räddningsplankan
det var det !
någonstans hade du behövt tänka efter ...
han hade ju allt
han hade tid
precis som mig
Jag var alltid den som gjorde så att du inte kunde arbeta
det är därför som jag frågar, jag är bara nyfiken
så många månader utan stress, utan mig
vill du veta varför jag inte kan arbeta
nu när du ställde frågan så ska jag svara dig
Jag är väl medveten om att läget mellan oss inte alltid var så smakfullt
ledsen att det har hänt
Jag är genuint ledsen för att jag råkade klappa till din läpp
Men det var bara en reaktion - snälla avbryt mig inte
Det gör jag inte !
jag ska nu förklara hur det gick till
Det är bara synd att du alltid måste lägga till flera detaljer efteråt
Det gör mig ledsen
du är inte ok när du gör så
låt oss säga på det här viset
kan du erkänna faktumet att du klappade till mig först?
och du hoppade på mig
... att du skulle gå därifrån ...
men det handlade ju inte alls om det
jag var chockad
Freja bad mig att stanna Barbara, Freja bad mig att stanna
Det var inte alls så
Det gjorde hon visst, ok, mindre betydelse nu, om du vänligen kan sluta vända allt 180 grader
Du klappade till mig först!
tänk om hon kanske inte vågade berätta sanningen för dig
Det är inte alls så viktigt,  kan du bara lyssna färdigt på det jag vill berätta
Freja är ett väldigt känsligt barn
lyssna nu
Kan du bara låta mig prata klart utan att avbryta mig
Jag är väldigt ledsen att jag råkade klappa till din läpp
Men det var bara en reaktion
Inget som jag hade uppsåt att göra
Men du klappade till mig först !
Ge mig så pass mycket kredit .... och kan vi bara vara överens om detta
Och efter detta så hände det inget mera
gå inte runt och berätta för alla människor att det hände nått mer än detta
Jag reagerade och jag ville nu bara säga förlåt mig Basia!
En korkad reaktion bara, att det sen är en viss skillnad på vikten mellan oss
då kan det bli konsekvenser bara därför att - men du klappade som sagt till mig först
och jag reagerade på det - Basia !
okey
det vet du mycket väl
det vet du visst, och sluta förneka nu
Det blir en smärtsam upplevelse när man jämt blir anklagad att man..
för saker som inte är på riktigt
jag vet
när allt är en stor "gråzon" och alla har en egen tolkning
Men du vet mycket väl, att jag bara råkade slå dig en gång
Sen går du runt och berätta att jag slagit dig i ansiktet och gett dig blåtiror i parti och minut
överallt där jag kom åt
att jag bokstavligt talat misshandlar dig, att jag jagar dig, inget av det där är sant och det vet du!
Varför måste du hålla på med ditt struntsnack ?
Okej - jag gör ett offer av mig själv, Bo!
men varför ?



Av nån anledning
berätta snälla
Jag vill inte "bara snacka"
Jag vill gärna förstå det här
Vi vänder på den här situationen
Det tycker jag inta alls att jag har gjort
nu är det så och sen blir det som vanligt ...
Nej - jag håller inte med
det är därför som jag gör ett offer av mig själv
Snälla sluta slingra dig, jag har inte vänt på något
du kan inte göra ett offer av dig själv - inte ok
Jag har blivit anklagad för saker
som inte var sanna
Jag kom dit för att lugna ner dig, sen ville jag bara åka så fort som möjligt
lyssna utan att avbryta - låt mig prata klart
Freja satt med mig på soffan, vi kollade på "postkodmijonären"
vi kollade på "let´s dance"
Sen kom Barbara hem!
minns du inte att jag försökte lugna ner dig, jag gav dig en kram och sa: lugna ner dig
Vet du vad som gjorde mig mest upprörd
det att jag sa:
Mamma fattar inget av detta ikväll
Barbara var lite i gasen
Mamma fattar inget av det här
kan du vänta tills imorgon
Och där så kom det en Barbara farandes
nej - så var det inte
vet du vad som gjorde mig förbannad
du skulle inte vara där!
du vet mycket väl hur det var
Du ljög, du tvingade Freja att ljuga
när jag kom hem
för att min telefon dog
men du var hemma
(obegripligt) ... Freja
Du gav alltså Freja ansvaret att få mig därifrån?
NEJ!
Jag fick dra detta ur henne
Jag ville åka därifrån
Freja ville att jag skulle stanna
Freja sa, Pappa åk inte ... för att jag är rädd
Oj-oj-oj !
det här är alltså ....vilken hjälte ha-ha-ha
( obegripligt)
och nu spelar du ...
var inte ...
var ärlig nu!
kan jag prata nu
om du berättar samma sak för Freja
(obegripligt)
jag är seriös nu
hon kommer aldrig att förlåta dig
det vet du
om du fortsätter att prata så här
kan inte du en gång hålla dig till sanningen
det här är sanningen
jag skulle också vilja ställa en fråga här
kan jag fråga Freja direkt
självklart
jag är nyfiken på en sak
var sanningen finns
varsågod
om hon vill prata med dig så går det bra



självklart
kanske imorgon eller i övermorgon
Jag vet inte om du förstått det, men jag är fortfarande ledsen för jag råkade klappa till dig
Jag är väldigt ledsen, inget jag ville skulle hända
reflex
Sånt som ibland händer med ADHD människor, du har ju samma sak
jag handlade innan jag hann tänka
det handlar om en reflex basia - det där är en reflex
Jag vet!
Om någon klappar till dig så kan även du reagera så här
Jag vet !
Jag måste kunna fungera normalt, jag har ett jobb
jag har ingen ork för såna saker
jag vill inte skaka i hela kroppen
det var precis som jag trodde, att han vrider till allt igen
som han vänder som han vrider som han genomborrar
Att han sa att jag skulle klappat till honom, det är ju inte sant
när han var där den 31-a
jag har inte slagit honom
han slog mig i huvudet , jag försökte skyla mig
och då klappade han till mig på läppen
så får han inte säga
men du förnekade ju inte igår, Barbara!
varför skulle jag göra det?
för att berättelsen ska vara sammanhängande
men jag berättade och jag förnekade andra saker
han vrider till precis allt
det är därför som jag mår som jag mår
för när jag pratar med dig
eller med någon annan, då håller man sig till fakta
men han, han vrider till precis allt
sen satt han med krokodiltårar
och sa att han var ledsen, att han ber om ursäkt
Nej - hos socialen sa han att han inte har någon som helst skuld i det här
han tycker inte att något felaktigt överhuvudtaget har hänt
han har inte gjort något fel
det var bara en teater det där också
När han pratade med mig så lyckades han vrida allting fel
nu har jag ont i magen
nu var jag ute och skickade några paket, jag vet helt enkelt inte längre
jag kan inte leva på det här viset, annars blir det precis som det var förut
jag kommer bara att snurra runt
han gör så att man inte vet vad man ska ta sig till
och det leder inte till någonting, ingenting
och så var hela hans liv, bara bråk och bråk
och sen fick man ligga och slicka såren
och sen var det bråk igen .....


