ja
vad har hänt?
vad är det som har hänt Ida, berätta, var är du nånstans?
vad är det som har hänt gumman?
ja eh, jo det kan jag väl göra, var är mamma nånstans?
har ni bråkat eller ?
är hon inte hemma?
har hon gått iväg med hunden, eller har ni bråkat igen eller?
(obegripligt)
jag är där om 10 minuter, vi ses, hej!
lyssna på mig noga, Barbara
jag vill att situationen normaliseras innan jag åker iväg någonstans
ja det kan vi, vi kan prata svenska, absolut
jag vill veta att situationen är under kontroll innan jag åker
nånstans, just nu så känns det litegran som att
ja men Freja tycker ju inte det!
jag kan inte ha en dotter som får panik när du gör så här
du måste (obegripligt)
tant jävel!
lägg av Freja, lägg av Freja
jag försöker prata med mamma, jag försöker...
Lägg av Barbara
lägg av, hon är jätteledsen ... och
jag hade tänkt att ta hand om mitt ... men
men Freja kände sig jätteorolig, så jag kom tillbaka
Lyssna Barbara
du behöver inte ta dig ton mot mig, utan nu ska vi ... du och jag agera som två vuxna föräldrar
Freja litar inte på dig just nu Barbara, det är det som är problemet
pappa snälla (obegripligt)
jag kan inte åka någonstans förrän
du är här och att vi fått rätsida på alltihopa
okej?
kom så får vi försöka se till att Freja blir lugn och sen så kan jag åka
det funkar inte för Freja förstår du
och Freja vill inte åka till mig
och Freja, ja jag har ett jättebekymmer här , så att jag ...
om det är så att du har med dig din kompis
eller nån karl, det skiter jag i - jag åker härifrån när Freja är lugn, okej
du och jag måste hjälpas åt och se till att Freja känner sig trygg
du och jag ska se till att Freja känner sig trygg!
nej
Nej! det gör jag inte
du hör ju
Du! sa att du skulle gå på nån
du skulle bara med din vän och äta lunch och sen skulle du komma hem
det var det du sa - inte att du skulle och &%¤#" festa
Freja, Freja, Freja... snälla
jag vill inte att hon kommer hem
hon kommer hem snart
vi kan väl försöka hitta ....
pappa jag vet inte vad jag ska göra, jag vill inte att du ska (gråt)
lägg inte på luren nån fler gång, avsluta det här med mig
vad jag håller på med?
VAD JAG HÅLLER PÅ MED?
vad håller du på med?
nej! det ska han inte!
larma socialen du, gör det!
gör det på en gång då
du har ett ansvar, tant!
nej! för att jag har rätt (obegripligt) att vara
så lägger hon på
mm jävla barnrumpa

kan du sluta slänga på luren och försöka avsluta det här
Barbara, kan du sluta kasta på luren
snälla ta dig inte ton, utan försök att hjälpa t....
Du (%¤#"/) du
nä!
antingen jag eller polisen får v...
man får inte
lägg av nu Barbara
TELEFON NU !!
du får ingen telefon förrän du lugnat ner dig!
lugna ner dig två sekunder bara
(obegripligt)
gör inget ....
jag ringer polisen ...här ..Bort!
BORT !!!
BORT !!!!
sluta Barbara lägg av med det där
BORT !!!
FÖRSVINN !!
(obegripligt) sparka på hunden
FÖRSVINN !
börja inte slåss igen, snälla
hör ni, hör ni
SLUTA !
HÖR NI! det här är larveri, okej
ge mamma, pappa,pappa...
vi behöver inte
vänta lite Freja
pappa,pappa,pappa,pappa...
(obegripligt)
pappa, jag fixar
FÖRSVINN !!!
du är full Barbara
FÖRSVINN !!!
FÖRSVINN !!!!
FÖRSVINN !!!!
FÖRSVINN !!!
lägga av!
slå inte på barnen då
pappa, snälla
ta honom härifrån, ta honom härifrån
(obegripligt)
FÖRSVINN !!!
du är galen Barbara
mamma, pappa
(obegripligt) vad gör du med henne
men mamma
SLÄPP!
(obegripligt)
(obegripligt) polisen
ja, det ska han göra
lägg av!
anmäler dig idag
nej! mamma
lägg av Freja (obegripligt )
(obegripligt) lämna mobilen
och åk härifrån
jag tänker inte ge henne nån mobil idag
pappa imorgon
lyssna, lyssna nu
så kommer jag att gå .. kan vi snälla
jag vill prata med dig imorgon, jag ber dig

(obegripligt) mobilen
pappa, mamma är full okej
låt henne vara
av den anledningen så vill jag inte att hon ställer till det, kommer polisen hit så..
så får de (obegripligt)
pappa lyssna, jag tar hand om henne
nej det kan du inte, du är ett barn
hon är jättepåverkad
du är ett barn, Freja
pappa jag förstår henne
du är ett barn
kan du inte bara ge henne mobilen och åka härifrån
jag vill inte att hon ska ringa polisen
jag orkar inte
hon kommer att ringa till polisen, det är precis det som kommer att hända om vi inte lugnar ner oss
pappa snälla åk (obegripligt)
(obegripligt) jag ber dig
lyssna på mig gumman
lyssna på mig gumma, jag måste lugna ner situationen
nej, jag kan lugna ner henne
nej!
pappa, det är precis det jag kan
sätt dig ner gumman,snälla
pappa,pappa, jag kan
det här är inte ditt ansvar
jo det är visst mitt ansvar
gumman, du är 10 år och du kan inte behöva ta ansvar för det här
sätt dig på stolen
jag kan hjälpa henne
sätt dig på stolen
jag kan hjälpa henne
låt henne vara
hon har nån sorts jäkla blint raseri, det är lika bra att stoppa ner alla vassa föremål
jag vet inte vad hon håller på med
mamma gå in på toaletten
fortsätt bara ...
nej!
lägg av !
aj, aj,aj ,aj
Freja sätt dig här
(hjärtskärande barnskrik)
du går... härifrån
jag går härifrån när du har lugnat ner dig!
nu!
nej, du sitter här
men vad gör du för nånting, Barbara?
jag bor här, gå härifrån!
pappa snälla gå
annars ringer jag polisen, nu
du får inte ringa polisen
du får inte din telefon förrän du lugnat ner dig
pappa, jag älskar dig!
(obegripligt)
du lugnar ner dig
GÅ HÄRIFRÅN !
bråka ingen mera
min telefon nu
du får ingen telefon nu
MIN TELEFON NU!!
när du har lugnat ner dig, får du den
pappa, snälla
du får den när du har lugnat ner dig har jag sagt
nej

ge mig (obegripligt) jävla telefon (obegripligt)
du kan ju inte hålla på sådär
GÅ HÄRIFRÅN NU !
jag går inte härifrån nu
nu!
vad är det du håller på med
stick härifrån nu
nej
aj, mamma sluta det gör ont
du bor inte här!
ingen behöver dig
och du är galen
pappa snälla
och du är galen
NU!
pappa, jag tar hand om henne, lyssna på mig
jag gör det för ditt eget bästa
gör (obegripligt) och gå härifrån
nu, vi ses imorgon
det gör vi inte alls det
pappa snälla
gå härifrån NU!
försvinn !
kan du göra vad hon vill
jag anmäler dig nu
jag tänker inte lämna dig med en galen kvinna
JO!
jag kan hjälpa henne
du kan få följa med mig i såna fall
nej, jag kan hjälpa henne
Det är jag
ska alla
ge mig min telefon, jag behöver min telefon
du får ingen telefon
jag ska ringa polisen
det är just därför du inte får nån telefon
du får lugna ner dig lite
(obegripligt)
han kommer (obegripligt)
SNÄLLA
det är slut med det här
TYST !! (obegripligt) orättvist
nu håller du tyst
min (obegripligt)
GÅ HÄRIFRÅN!
(obegripligt) TYST !!!
det är tydligen bara det som räknas
lyssna på mig
(obegripligt) härifrån...nu ... jag vill inte ha ...
(obegripligt ) snälla
hejdå, du bor inte här
ingen vill ha dig här!
(obegripligt)
mina barn vill ha mig här
(obegripligt)
snälla ta dina grejer och åk, jag ber dig, jag pratar med dig imorgon
jag lovar ...
om jag går härifrån, så är det jag som ringer polisen
ring polisen nu
Pappa SNÄLLA !
hon är inte galen
jo
gå härifrån nu

pappa snälla, jag vill det här för ditt egna bästa
snälla gör det för min skull
ta bara, ge mamma hennes mobil
du (obegripligt) NU!
min mobil
pappa hennes mobil
pappa mobilen
ta på dig skorna gumman
nej!
nej, vänta,vänta,vänta
nej jag vill inte
du får ingen mobil förrän
när du har lugnat ner dig
jag har lugnat ner mig!
du har inte lugnat ner dig
(obegripligt) min mobil NU!
HJÄLP !
min mobil NU!
sluta jag vill lösa det här
min mobil NU!
mamma snälla, pappa
jag älskar honom
Pappa, ge henne bara mobilen
nej
Jag orkar inte, Pappa LYSSNA !
mamma!
när du har lugnat ner dig
MIN MOBIL NU !!
lösa situationen först
NU !!!
kan du förstå situationen?
nej, min mobil NU!!!
du är galen Barbara
min mobil NU!!!
hör ni (obegripligt ) lösa, pappa !
pappa ge henne pappa
min mobil NU!!!
min mobil NU!!!
jag vill att du lugnar ner dig först
min mobil NU!!!
mamma lyssna på mig
FUCK YOU !!!
GÅ HÄRIFRÅN NU !!!
när du lugnat ner dig
(OBEGRIPLIGT) snälla
försvinn härifrån!
snälla
min mobil NU!!!
NU !!!
min mobil !!
nej, nej NEJ !
ringer hon polisen så har vi problem
pappa, nej
ge mig (obegripligt ) inte ringer polisen
jag ringer polisen ändå
jag anmäler honom ändå
oavsett vad han gör
NEJ !!! NEJ !!!
jag anmäler honom
det räcker nu
nej jag vill inte
(obegripligt ) telefonen
det räcker nu, jag menar

polisen (obegripligt) polisen
(obegripligt)
du kan inte göra så här mot ett barn Barbara
jag vill inte (obegripligt) mig
hjälpa er
du kan inte göra så mot ett barn Barbara
hon får lugna ner sig
(obegripligt) dricka ett glas vin eller vad hon behöver göra
Pappa, lyssna !!
hjälp!
HJÄLP!
mamma snälla
(Freja gråter)
det är det ända som jag kan göra
sluta vara oresonlig
HJÄLP !!
RING POLISEN !
vad håller du på med ?
nu ska vi bli av med honom ordentligt
mamma jag vill inte
jag älskar honom
nej, han älskar inte dig !
pappa snälla ge henne telefonen
pappa snälla ge henne mobilen
varför tror du att ( obegripligt )
jag kan lugna ner henne
HJÄLP!
lägg av Barbara
nu kör vi hårt !
kör hårt eller, kör hårt
lägg av bara
bara lägg ner
mamma lugna ner dig !
mamma du får tag i mobilen om du lugnar ner dig
lyssna på din dotter
mamma jag är (obegripligt)
när du lugnat ner dig, ska du få igen din mobil, inte förr!
vi har socialen efter oss, ska du ha en polisanmäla till på oss, vad håller du på med?
jag vill inte, pappa snälla
Bosse ska bort?
mamma är lugn nu
han ska bort, varför det?
Bo Sandelin ska bort
mamma, pappa
och var ska Bosse bort nånstans ?
pappa, pappa snälla, ge henne bara mobilen
jag kommer bara ..
jag har flyttat på mig redan
snälla
(obegripligt) avgörande
du får göra vad fan du vill, din galna människa
jag orkar inte med dig, du är ju faan
du får igen mobilen, sätt dig på soffan och ta det lugnt i 10 minuter så ska du få igen din mobil
jag lovar om 10 minuter när du har lugnat ner dig ska du få igen din mobil
du bestämmer inte över mig
jag bestämmer inte, jag ber dig om någonting
Hjälp, HJÄLP !!!
men vad håller du på med, Barbara, lägg av
nån måste hjälpa mig
vad ska du ha hjälp med för nånting?
HJÄLP !!!
vag håller du på med ?
nej, nån måste hjälpa mig

mamma sluta, det kommer att sluta illa
vad håller du på med Barbara?
nej, nån måste hjälpa mig
ja, psykfall
ska vi ringa psykakuten, det är det ända som hjälper dig i så fall
det kommer att sluta med att du kommer att hamna i fängelse
nej
och jag kommer att byta till en fosterfamilj
det är precis det som kommer att hända
om inte du lägger av så är det precis det som kommer att hända, gå in med dig Ozzy!
ge mig mobiltelefonen
kan du försöka vara ansvarsfull vuxen
GE MIG TELEFONEN !
du får ingen telefon
ni bryr er inte
du får ingen telefon förrän hon lugnat ner sig
ni är ingen bra föräldrar
lägg av
ingen ide att du försöker
hon fortsätter ju bara terrorisera oss ifall hon får telefonen
gå härifrån
NEJ
pappa !
sätt dig på soffan i 5 minuter
ge mig min telefon och gå härifrån
GE MIG MIN TELEFON !
Jag är (obegripligt)
GE MIG MIN TELEFON !
ingen bryr sig om mig
du får din telefon när du lugnat ner dig
GE MIG MIN TELEFON !!!! OCH GÅ HÄRIFRÅN !!!
FÖRSVINN HÄRIFRÅN !!
försvinn bara
sluta (obegripligt) på Freja
men snälla, FÖRSVINN BARA !!
snälla, gör en enda lite sak för din dotter
GÅ HÄRIFRÅN!!
ta det lugnt (obegripligt)
ta det lugnt Freja
vi ska lösa det här, kan vi lösa det här
jag anmäler dig imorgon
hon gör polisen ...bra
och jag anmäler dig ikväll för att du klappade till mig först
GÅ HÄRIFRÅN
och det var inte meningen förstår du
ge mig min telefon
ge henne bara
GE MIG MIN TELEFON, GÅ HÄRIFRÅN !!!
FUCK !!!
Freja ge mig din telefon, jag måste ringa
nej, du får inte ringa polisen
jo, jo !
varför det?
jo!
jo!
GÅ HÄRIFRÅN !!
jag vill inte ha dig här ikväll !!
pappa snälla gå
bara gå härifrån
pappa ge henne mobilen
när du lugnat ner dig
när du lugnat ner dig
ge mig min mobil

Freja slå inte på din mamma
jag har lugnat ner mig
Ozzy, lägg ner på bädden med dig, så på bädden
kan gå hem (obegripligt) fattar du nånting?
när du lugnat ner dig innan jag går härifrån, sen går jag
sen går jag, jag lovar dig, jag lovar dig
DU BOR INTE HÄR, GÅ HÄRIFRÅN !!!
det spelar ingen roll vad jag tycker, när du är i balans
GÅ HEM NU !!!
GÅ HÄRIFRÅN !!
när du har lugnat ner dig
JAG VILL INTE HA DIG HÄR, GÅ HÄRIFRÅN !
men jag vill att du är i balans först
NEJ !!!
Pappa !
JAG ÄR INTE UR BALANS, GÅ HÄRIFRÅN !!
jag är den andra föräldern
NEJ !!!!
eller så tar jag med mig Freja
kan du ge fan i att slåss
gå härifrån
NEJ !
nej!
Nej Freja, gå härifrån!
försvinn !
nu går du härifrån
ge mig telefonen så jag ringer polisen !
GÅ HÄRIFRÅN !
jag kan inte gå härifrån, jag kan inte ge dig telefonen
mamma lyssna
den här gången (obegripligt)
den här gången (obegripligt ) jag telefonen
han är min pappa
gå härifrån - nu!
(obegripligt) på riktigt, Freja
ge mig telefonen och gå härifrån nu
AJ !
pappa, ge henna bara mobilen, ge henne bara mobilen
NU!
inte idag
gå härifrån nu
pappa
det enda som kommer att hända är att snuten kommer att plocka in dig i natt
och (obegripligt) kommer
är det det du vill?
ja, det vill jag
är det du vill din terrorist , är det du vill göra?
(obegripligt)
tror du verkligen att du har det inflytandet, bara för att du råkar vara stackars kvinna
men se hur du beter dig istället
du går härifrån
min mobil Freja
jag behöver mina föräldrar
jag ringer, jag ringer polisen nu
jag ringer polisen
ring polisen
sätt på dig ett par skor Freja
jag skiter ...
jacka skor och ... du och jag tar en promenad, okej
nej, nej
vi tar en promenad du och jag
ge henne hennes mobil
nej, det gör jag inte

pappa jag vill göra det den enkla vägen
det där är inte den enkla vägen, det vet du
jag vill ha min mobil, ge mig min mobil nu!
TYST !!
inte idag
nej
min mobil nu!
min mobil nu !
när du har lugnat ner dig
MIN MOBIL NU !!
MIN TELEFON !!
när du lugnat ner dig
HJÄLP !!
hjälp!
HJÄÄÄLP !!
RING POLIS !!
RING POLIS !!
NEJ
Jag behöver min pappa!
nej det där ...
det där är ingen pappa; Freja!
DET ÄR INGEN PAPPA !!
Jo !
förklarat för dig hela kvällen
nej, lägg av
jag vill ha min pappa
du har ingen pappa
men jag vill det
nej!
mamma jag vill inte ...
lyssna på mig
LÄGG AV !
.... allting rätt
...och det var delar
du slog i natt
du har visst slagit han
aj, du får inte slå mig !
aj, aj, aj
du ger dig inte på barnet nått mer !
min mobil
du får den, sätt dig i köket och lugna ner dig
min mobil
du lugnar ner dig först
MOBIL!
när du lugnat ner dig
annars skriker jag ... (obegripligt)
HJÄLP !!
Polis !
men lägg av
POLIS !!
HJÄLP !!
sluta !
mobilen !
fy fan vad larvig du är
min mobil, nu !
(obegripligt)
du får den när du lugnat ner dig vi behöver ingen polis här
POLIS !
min mobil !
nej
Slå inte barnet då ..
min mobil nu !
MIN MOBIL NU !!

du har rätt att puckla på folk, eller hur?
sluta, sluta det drog nu
klappade hon till dig också?
NEJ lägg av!
först så slår du till mig, sen så slår du till barnet
ska du köra på med samma visa som (obegripligt)
lyssna
sluta puckla på
det är bara hunden som fattas, honom har du inte slagit ännu?
GÅ HÄRIFRÅN
om du lugnar ner dig
du bor inte här HJÄLP !
pappa hjälp, pappa, pappa
bry dig inte, jag bryr mig inte om hon är full
jag bryr mig inte , ge mig bara
min mobil !
ge henne bara mobilen
jag orkar inte
när du lugnat ner dig
min mobil, nu
Nu !
jag vill att min dotter
min mobil
trygg tillvaro
hon är okej, min mobil
hon är inte trygg nånstans
HJÄLP !
hon är inte trygg med dig nånstans
vänta
SKA DU BÖRJA SLÅ HENNE ...
ge mig min mobil
jag ringer polisen
lyssna på mig
nej lyssna på mig
i det här fallet så bryr ni verkligen inte båda två om vad jag vill
jo
vad är det som du vill?
jag vill att ni ska fatta
om pappa ger mamma mobilen och du kan sluta skrika "polis"
och försöka ringa polisen
jag ska berätta en sak för dig, jag bryr mig om honom
han är den enda jag kan prata med när jag inte mår bra
och du, du ska inte slå till folk
det var inte mening Freja
och du
det var en reflex
mamma hade sopat till mig
jag reagerar på det viset, när nån klappar till dig
min mobil, min mobil
om du lugnar ner dig om du lovar att lugna ner dig
min mobil
du kommer ju bara att ringa polisen igen ju
min mobil, min mobil
det kommer jag att göra, oavsett vad du säger
det kommer jag att göra
det kommer jag att göra, oavsett vad du säger
ingen som bryr sig om mig
är du säker på det
nej
då åker pappa i fängelse nu
MEN SÄTT DIG TA MIG FAN
(obegripligt) förstår du inte det !
förstår du det, jävla idiot !

du är en jävla idiot, Barbara!
märker du att jag inte tänker göra dig illa
DU ÄR EN JÄVLA IDIOT !
JAG BLIR GALEN PÅ DIG !
jag med
SLUTA TERRORISERA, nu blir jag arg på riktigt
nu blir jag arg på riktigt
DU ÄR SÅ JÄVLA DUM !
nej det tänker jag, jag tänker inte ge dig nån mobil
NEJ !
pappa jag ...
NEJ Freja
Jo, jag vill bo i fosterfamilj
jag vill härifrån
min mobil
ni är bara, bara snurriga i huvudet båda två
jag vill inte ha er som föräldrar
du, du är full och påverkad
och han, han ska
lägg av, min mobil
nej, jag slog inte till nån
jag vill bara (obegripligt)
jag slog inte till nån Freja
.. Pappa
jag rörde inte henne
snälla sluta
jag mår piss
jag hade andra planer för den här Fredagen
jag ville inte att ni skulle bråka
jag ville prata med mamma när hon kom hem
jag ville sitta och titta på film
mamma, det finns inga (obegripligt)
jag var glad att pappa kommit (obegripligt)
umgås med honom och vi väntade på dig
jag var glad
jag var ....
jag behöver min mobil
är det det enda du förstår idag
DIN JÄVLA MOBIL !!!
ja, eftersom jag har planer
vill ha min mobil
sluta prata om din jävla mobil
jag behöver min mobil
men SLUTA !!
VI FÖRSÖKER ENGAGERA OSS I NÅTT VIKTIGARE !
det tar vi sen
mamma sluta
vill du ... älskar du mig ?
nej, mamma älskar sig själv
Bosse, kan du ge mig min mobil, annars
jag ringer polisen ändå
mamma jag vill, jag vill inte
anmäla stöld, så är det upptill dig
jag vill inte att du ringer polisen
men jag kommer att göra det ändå Freja
NEJ !
(obegripligt) jävla (obegripligt) nu!
nu!
aj!
vad gör du med henne?
sluta!
jag vill att du ska sätta dig på stolen
passa på nu snart är hon starkare än dig

på stolen
pappa !
och du går härifrån, du bor inte här
gå härifrån
inte du heller
gå härifrån, min mobil
min mobil annars
Ida, Ida hjälp
Ida hjälp
Ida hjälp
(obegripligt) min syster
Ida hjälp
Ida hjälp
hon är inte här
min mobil, Bo
min mobil
hon måste lugna ner sig först
du går härifrån
låt henne lugna ner sig först
NU !
när du lugnat ner dig
sluta.... hjälp
hon kan inte ringa, jag har alla telefoner på mig Freja
jo, det gör jag ändå
lägg av Freja
nu har jag alla telefoner i fickan
det är därför
MIN MOBIL BO
MIN MOBIL
jag vill ha min mobil , nu!
du kommer få den
NU !!
vet du vad som kommer att hända
det är min grej
de plockar in dig
min mobil
de plockar in dig din dumma fan
det är du som ..
min mobil nu!
vill du sitta inne, vill du bo i en fyllecell inatt
kommer på grannarna
ni får (obegripligt), ni båda två kommer att åka in
hon är galen, hon är galen
jag tro att jag behöver lite medlingshjälp
hörde ni hela historien, eller?
hon är galen
hon kom hem full som ett ägg och beter sig
det stod nån och skrek: Ring polisen, så jag ringde polisen
har du gjort det?, bra!
vi får ta det med polisen
hon är, hon är fullkomligt galen
vem?
Barbara
din fru?
ja,eller före detta
hon skulle varit hemma för flera timmar sen, dottern väntade på henne
jag var ju tvungen att åka hit en gång extra
för att, hon visste inte var mamma va, så
lugna ner henne
det går inte... det går inte
jag har försökt, i 16 år
när hon är på det viset så kan hon inte lugna ner sig
men ... (obegripligt) utsidan

(obegripligt)
alltså, jag är inte ens exalterad, för att jag är så jävla van med hennes beteende
jo men jag förstår det, hon kanske (obegripligt)
ja, men då kan hon faktiskt föröka komma hem till barnen och inte komma hem full som en ... om en ...
har hon tagit ett glas för mycket
eh, ja ett glas för mycket vore bra
(obegripligt)
ganska många glas för mycket
ta barnen (obegripligt) till mig och snacka
ja, det vore fantastiskt
låt henne vara en stund
tills hon har lugnat ner sig
ja det är bra det
ja, jag vet inte - en lite räka, men jag kan inte hantera henne
men du förstår varför han ringde polisen
ja, men det är helt i sin ordning tycker jag
det får du ju göra
det kunde ju lika gärna vara nån idiot som står där
ja, nej-nej
det kunde vara vad som helst
det här är inte första gången
det här är inte första gången
hon gör det
det har inte vi att göra med
första gången vi gör det
nä, hon har ringt efter polis tidigare när hon får det där frispelet
men gå och lugna ner henne
det går inte
(obegripligt) promenad
ha-ha-ha
du har inte träffat henne hör jag
inte på riktigt
(obegripligt)
jadå
hon är fantastiskt trevlig när hon inte är på det humöret
men hon har sina svängningar
... promenad
stora dottern är ju inte hemma, men lilljäntan är helt uppe i varv
ta dottern och ta en promenad
ja hon vill inte
hon vill inte
har ni lust att vara kvar en stund, ... människor ...för att det är
det känns om att man skulle behöva lite support i det här fallet
vi är grannar, vi hjälper gärna till
det är därför vi är här
nej hon är som sagt var
bråk ... ta barnen ... gå
ta en kopp kaffe,gör en kopp kaffe
hi-hi
vad sa du?
som sagt var, jag kan göra ett försök
då fick du om du ville, grannarna ringde efter polisen
pappa (obegripligt)
polisen kommer
nej
jo grannarna ringde
kan du inte bara säga att det inte var nånting
att det bara var ett skämt
jag ber dig
...inte fram
nej !
(obegripligt) ..familj
du kan inte göra så mot ditt barn Barbara

du borde prata med grannarna tycker jag
ta på dig skorna och prata med grannarna lite, de är trevliga
Freja, skorna på gumman
dottern och (obegripligt)
nej jag skulle påstå att hon behöver in på psykakuten
och lugna ner sig lite
det där beteendet är inte friskt
... kallt
det börjar ta sig hördu
vad ska du plantera här?
jag vet inte vi får se
.... gräsmatta
gräsmatta hos mig
... lägga sten överallt
eller matta
matta under
matta
man får göra det ganska ofta
bättre att göra fogarna än att göra helheten
det verkar ha lugnat ner sig
jag tog ju hand om alla telefoner
lugna ner sig lite
det är bara dumheter det hon gör
försökte säga till henne
sätt dig på soffan, ta det lugnt
"stick härifrån"
i det ögonblicket du lugnat ner dig
(obegripligt)
och då skulle hon anmäla mig igen
narcissistiskt syndrom kalla det där för
lägga ifrån alla mobiler, polisen är på väg
nä, jag vet inte om jag känner för att vänta på polisen
gumman ..
jag ringer dig sen, ha telefonen på

