vad 17 vill du mera från mig idag
inte från dig !
det handlar om Ida, jag skiter i dig och ditt fan vet vad
vad sa hon till dig
"jag skiter i dig"
"jävla skit" du är helt enkelt en "jävla skit", Bo
du kommer inte heller att lyckas med något, så - "whatever"
(obegripligt) alltså pappa, hjälp
vad?
asså pappa, mamma ville prata med Lilith
är arg på Lilith för att deras familj låter mig stanna här och äta middag
mamma säger att de är onasvariga
asså mamma typ missuppfattar allting som Lilith säger
mamma missuppfattar allting
du säger ju det, hon har fått nån psykos, på riktigt
vad är det som har hänt, hon säger att hon tänker komma hit, "ge mig adressen"
lyssna nu, det här har jag försökt att förklara för dig i alla dessa år, Ida
det är det som inte du har kunnat se, för att du är ett barn
jag har försökt förklara för dig, de här psykoserna har funnits titt som tätt hos henne
det är inte första gången
det har blivit värre på sistone
ja, de håller på att bli värre, ja
det är därför som jag funderar på att koppla in någonting, för att hon ...
hon är ju inte normal, det kan du inte säga att hon är
nej men varför är ingen av mina föräldrar normala?
jag vill ta livet av mig
ursäkta mig, tack så mycket, jaha jadå
nej, men du är narcissistisk
nej, det är hon som är det
kommer inte släppa det
ta reda på det istället, kolla upp det
men du är det
men hon är också det
det är jag som är offret, Ida
det är jag som är offret inte hon
nej, men
hon försöker övertyga dig att det är hon som är det, fast det ...
jag har inte blivit hjärntvättad i hela mitt liv
du har blivit hjärntvättad
pappa, du säger att hela mitt liv är en lögn, håll käften
jag kan inte ta det här just nu
ta det en annan dag, men lägg det i minnet så länge
NEJ!, jag tänker, jag håller, jag kommer på riktigt att få panik
sluta
vad är grejen, kan du försöka lugna ner henne, alltså, hon är helt knäpp
hon är helt på riktigt knäpp, varför är min familj så här?
sorry, du satte fingret på det, men vi tar det en annan dag
du, vi ska se om vi kan försöka lösa den här situationen istället
ja
det är det jag har försökt att berätta för dig, förlåt Ida
jag vet
du har blivit hjärntvättad i hela ditt liv
käften!
okej
hon är galen , jag svarar i telefonen, jag ringer dig sen
okej, hej

