
(obegripligt )
lyssna på henne en liten stund
jag lyssnar
har man företag , den där bilen som skulle vara till företaget
som inte kommer att bli det längre, vilket är synd
Bilen och hela det här företaget,  skulle inte, det skulle kretsa kring
svenska tjejerna
alltså liksom ... de svenska tanterna som inte orkar
får ett paket ...
företaget är fortfarande en jättebra idé
nämen håll käften! -  så jag får prata
var glad att du äntligen får hålla diskussion med mig, för det här är nog sista gången.
Om du inte gör några fler hembesök, men då är polisen där.
det blir nog lite jobbigare
det handlar om att ...
du gick runt och visade upp dig med en ... ryss
och...
hur du än vrider och vänder på det...
och liksom få normen bra
så funkar det inte så när man har ett företag .... så hon!
hon, din Anastasiia
Moskalenko
asså ...
vi alla vet vad du har henne till
vet ni det ?
det är okej !
knulla på om du vill ... absolut
okej ...
men ...
har du inga egna åsikter ?
ja!, jag har egna åsikter
det där låter som din mamma nämligen
man går inte runt och visar sig med en ....
ryss ! asså (obegripligt )
du är polack !
asså du fattar inte (obegripligt) det är skruvat...
du hör vad du säger nu, eller ?
nej, det här är mina egna ord !
du säger att allt jag säger är mammas, det här är mina egna ord!
lyssna ... Anastassia
jag är gammal nog att ha en egen uppfattning och det här är min uppfattning
Anastasiia, är min flickvän
jag skattar henne väldigt högt
hon är en bra människa
och hon och jag hänger ihop nu
och vad som i sammanhanget inte passar din mamma är egentligen ganska irrelevant
men det var ju inte mamma som slog dig
det var ju du som blev arg på henne
och misshandlade henne , dagen innan hon ska på en tinder date
du vet att jag  har rätt
nej, jag misshandlade inte henne


