
vad det var som hände den där dagen när
när, när hon kom hem ser du
okej, berätta, fortsätt
(obegripligt) väderkvarn
på vad?
Barbara kom hem och blev en väderkvarn och hon började "veva" hon "vevade" till mig så att jag fick mig en omgång
ja det sa du ..
och det slutade med att... hon "vevade" till mig med all kraft
och om hon skulle vara jämn bördig motståndare
mhm
så skulle hon förmodligen fälla mig, jag såg nämligen "stjärnor för ögonen" när hon klappade till mig
mhm
hennes slag träffade perfekt
vem, hennes slag
hennes slag, när hon kom tillbaka
jag förstår
den var 100%-ig hon fick till ett sådant slag att
och du slog tillbaka, men jag är förvånad för det brukar du ju inte göra
jag vet inte (obegripligt)
jag slog inte tillbaka, jag får inte ge igen, vet du vad som hände
jag slog inte tillbaka
men du har mig ...titta, du har aldrig
den gången var den första
och det var inte mitt fel
vi har aldrig pratat, det var inte mitt fel
det som hände på båten, för den där "kuken"
jag sov packad och han började "på mig" men det handlar inte om det
du vaknade, du var, men detta är nått annat
men du har aldrig i hela ditt liv slagit mig
och därför var jag förvånad
du slog aldrig mig, på den där båten
det som hände var faktiskt ett stort missförstånd
du gjorde fel, för du visste inte vad det handlade om
du visste verkligen inte vad det handlade om, så du gjorde fel, Bo!
för det var inte mitt fel
jag var full och jag sov
ner den där "kuken" började "på mig" jag sov med dig
jag är inte så pass galen, om jag skulle vilja vara otrogen ...
så skulle jag komma på ett annat sätt, eller hur?
du vet vad jag pratar om, om jag skulle vilja
men du har aldrig .. jag kunde klappa till dig  men du har aldrig slagit mig
du kunde greppa min hand
du kunde ... hålla mig kvar
du skulle aldrig slå mig ... därför, du vet
men berätta vidare .... då måste du blivit skitförbannad (obegripligt)
lyssna Mariola, mellan oss hände nått ( obegripligt) och
nå
vi kan låta detta bero nu
jag förstår
hon ser dig som en hjältinna
hon tror att du är en "super" kvinna
som helt enkelt lyckats frigöra sig från
från nån jävla karl som konstant misshandlat henne blodig
o herre gud, vet du vad
i så fall fattar jag inte varför hon skaffade barn med dig


