alltså, det är en principsak
det är en principsak som heter så
jo, det är en principsak
inga ryssar i bilen
du kan ju alltid säga hej
orsaken att jag blev straffad var för, var för att jag hade dig i bilen
och förresten så är du inte Rysk, du kommer från Ukraina
uppenbart kan någon som Barbara rätt att säga något som det här
och detta är anledning nog
jag hoppas inte att hon förstår det här
det är ... ... för att ...
säg det, säg det rakt ut !
nått du berättat för henne
jag är inte (obegripligt)
hennes bil, hennes renommé
jag tror inte på sånt här, men säg det Ida, gör det!
vad är problemet
vad är det som gör din mamma så himla mycket bättre än Anastasiia?
att skaffa, att skaffa .... det handlar inte om att mamma vill ha tillbaka dig
det handlar inte om det
du går runt, med din sexdocka
öppet och visar för alla
sexdocka?
ja - sexdocka!
du är en sexdocka
va!
ja vi vi är på offentlig plats tillsammans och alla som vill ser oss, vad är det för problem med det?
men vänta lite - vem 17 tar sig rätten att kalla Anastasiia för sexdocka?
Vilken sorts rätt har din mamma, när hon kallar Anastasiia för sexdocka ?
hon är min flickvän, inte min sexdocka !
hon har inte sagt det, det var jag !
om det är du som har sagt det, så får du gärna stå för dessa ord
då får du förklara vad du menar med det
så Bo och din mamma separerade för några år
tre år sen
ja, 2013
det handlar inte om det
ja, det handlar visst om det
och han har väl rätt att ha en flickvän, eller hur ?
ja!
så detta är vad jag är, varför är jag en sexdocka?
hon är min flickvän, inte min sexdocka!
hon är min flickvän, kan du förstå det? kan du respektera konceptet "flickvän"?
du är femtio
och vad spelar det för roll?
att skaffa en utl... asså jag tror inte att du ser hur samhället ser på det
jag skiter i hur samhället ser på det !
ja! - men det funkar inte så när man driver ett företag
snälla du ...
(obegripligt)
det handlar inte om din mammas företag...
jag fattar att du inte bryr dig, men han borde bry sig
han ville hjälpa henne, det är nått jag vet
nej det ville han inte alls
ja, det ville jag
ja, verkligen, vi märkte det nu
ja men hur skulle jag kunna göra det när hon kastade ut mig ur huset och spärrade alla dörrar ?
därför att du slog henne
hon ville ha .... hjälpa ... innan ...
neeej
jag slog inte henne
jo det gjorde du !
försök förstå ....

