
[ freja gråter ]
jag vill verkligen inte
[ ledsen Freja - svårt att höra ]
Bo!
[ ledsen Freja - svårt att höra ]
Hon pratar ...
Hur ska reagera på den här situationen ?
Hon pratar dumheter ! , Bo
Hon säger nått som är helt ....
uppdiktat i världsrymden
Jag hade samma sak med dig
Hjälp mig i den här situationen
Jag vill prata med dig !
NEJ !
Jo, jag vill verkligen det
gå inte !
Jag vill inte prata med dig
jag har varnat dig
lägger du på luren ... jag har sagt till dig
du går ... fixar det  som ...
du åker med mig
du fixar "pricken"
(obegripligt)
då kan jag
men pricken sitter ju där
NEJ
jo, det gör den.
då klä på dig nu!
men kan du sluta
Jättesnabbt !
varför är du arg på mig ?
JA!, du har stressat ihjäl mig just nu
Gå och klä på dig !
Jag går och klär på mig när jag pratat med dig
nej, jag har inte tid att prata
Jo, vi pratar!
Hjälp mig
vad sa du till henne?
Va?
prata med henne
nå, vad vill du prata om?
Jag har ingen chans
jag äter aldrig ...
frukost
jag äter jämt och ständigt brunch
på grund  ...
av ... att jag vaknade sent
och
nu är det det, att jag orkar inte gå
om jag inte har ätit nånting och du måste förstå det
men det är klart, du lyssnar ju inte som du brukar göra
hinner ni äta .... innan
Barbara, hinner ni äta nått innan?
vadå ...
du lyssnar ju inte !
jag orkar inte !
hon har sönder mina grejer
jag har inte längre nån lust att gå med henne, Bo - jag skakar i hela kroppen
jag vaknade bara på morgonen ... det första
... vakan Freja (obegripligt )
imiterar Barbara (obegripligt )
och äta lunch här
Basia låt henne bara



realisera sin plan, det är så pass enkelt
Bo, hennes plan är att sitta hemma
hon sitter ju hemma under hela sommarlovet
sommarlovet är ju snart slut
hon vill aldrig gå med mig någonstans
hon sitter hemma hela dagarna
resultatet blir därefter
det är inte normalt!
jag har bara ett jätte bråk hela tiden !
jag kanske borde skriva ett brev till henne en vecka i förskott
det finns en logik
så att hon hinner förbereda sig på att hon ska gå med mig någonstans
du ser bara din synvinkel, du ser inte hennes
i det här ögonblicket, snälla Barbara ... titta
Jag försöker att se hennes synvinkel i varje jävla situation !
men nu har jag också fått nog
hela världen kan inte bara handla om Freja
nej, det gör den inte
verkligen ... ska jag säga till henne en vecka innan
att vi ska eventuellt planera gå
till Spånga
eftersom det ser ut så här
det första du säger till mig på morgonen är inte hej, godmorgon
Freja, ska vi gå till Spånga istället
jag !
(obegripligt) ... du säger inget
Jag har sagt !
och sen blir du bara arg på mig
Nu blir jag riktigt förbannad !
jag har sagt hej, men jag jobbade Freja
Du fick inte den uppmärksamheten som du vill!
att jag kommer till dig och hälsar på när du vaknar!
du är fan ingen bäbis längre Freja
jag tycker bara inte att det är okej
det är okej som jag jobbar, och det kommer jag att fortsätta göra
nu är det dags att både du och Ida anpassa sig till mig - inte tvärtom
och det är dags att göra det !
Freja... Freja
Det är bara du som inte ser
(obegripligt ) ... dumma jobbet ... eller vad det nu är
jag vet att det är riktigt viktigt för dig!
och såna grejar, för att du vill ha pengar
men ... fortfarande, varför är du så himla upptagen mad andra grejer
så du fattar ju inte
hon känner sig bortglömd, Barbara
Va ?
Hon känner sig undanträngd av det faktum att du jobbar
OCH ?
jag har sagt, jag har förklarat för dom
det går inte att förklara för Freja på det här viset
det är inte att jag gör nått plötsligt
nej, men det går inte att förklara för Freja på det här viset , Basia
nämen, hon sover med mig Bo, så det räcker !
va fan, hur mycket ska jag ?
du har brutit ett mönster som alltid har funnits där
det är därför som du har ett sånt liv just nu
där är problemet, du har brutit mönstret
mmm
okej
jag säger det inte för att jag liksom för att jag
ja,ja ,jag
jag kan ju liksom inte påverka varken hit eller dit
på nått sätt har ju Frejas logik spruckit



hon har ju alltid haft det på ett annat sätt än vad hon har det just nu
just nu så har det kommit en grej emellan dig och henne
och det är jobbet
då skiter ju hon liksom om du tjänar pengar
... då känner hon sig bortglömd
det är därför som hon protesterar
och det blir lika jobbigt med varenda grej som du byter
i hennes liv... så funkar Freja
mmm
så att just nu
det handlar om att du ska gå till Spånga
och visa henne den här uppoffringen, att du kan göra det för henne
men det har jag sagt!
jo men det spelar ingen roll ... ....  det räcker inte
det räcker inte ... hela tiden den här
nästan maniska...att liksom
hon känner sig bortglömd
jag vet inte, jag helt enkelt , du har rätt !
självklart , men jag
jag har så, jag tror att
om jag förklarar en eller ett par gånger
men hos Freja funkar det inte
Det funkar inte med några som helst förklaringar
Hennes hjärna är helt ologisk - och du kommer inte fram
så många gånger som jag har förklarat... för MIG så var det helt logiskt !
det är logiskt för Ida, det är logiskt för hela världen!
Nej Barbara, du försöker förklara saker med hjälp av en murbräcka i det här ögonblicket
om du försöker göra detta med hjälp av en murbräcka
så kommer Freja bara att försöka göra ännu mera motstånd
Vilken murbräcka, jag har ju redan förklarat detta tidigare!
jag har redan förklarat detta tidigare
för nu, behöver jag er hjälp
Men Freja, hon hjälper inte till Bo!
hon sitter hela dagarna framför sin dator
kan du skaka ur den här så ska jag fixa sängen
då blir det bara rabalder !
Jag kan inte tillåta att detta pågår
för att det alltid brukar sluta att jag gör allt men att Freja bara sitter framför sin dator hela dagarna
eller framför TV-n
jag måste på nått sätt få till ett avbrott
så att hon börjar göra nått
jag bad om hjälp, och jag har tagit till alla möjliga
sätt för att mobilisera
för att nått ska lyckas
men det funkar inte med Freja
kan jag berätta hur det ser ut från mitt perspektiv
mmm
du har din metod och Freja har sin metod
och ingen av er vill vika er
nej, men jag har anpassat mig till Freja
jag förklarar för henne, jag försöker göra så att inget bara kommer plötsligt
nej
det ser bara ut så ...
du har inte tagit till dig hennes perspektiv
rätt svårt att förklara ...
men det är jätte svårt
det är jätte svårt förjävla jätte svårt, jag är medveten om detta
men ....
för mig är detta ett helt ologiskt perspektiv
jag kan inte förlora en hel dag på att...
för att jag eventuellt ska ...
Förklara nått för Freja som inte går att förklara för Freja
Jag har bråttom, Bo



sorry!
det är det som är problemet i Frejas värld
och hon hänger inte riktigt med där
hon vill liksom att
saker var som de var förr
det är aspie logiken som spökar
du vet, det är säkert så att  jag brukade offra ..
hela dagar .... idag ska vi gör det
att vi ska göra en tårta från tidigt på morgonen
för mig är tårtan en sak som jag måste göra sen
förstår du? -  mina prioriteringar har skiftat något
och det är kanske just det som allt handlar om
det är likadant med allt, jag slänger helt enkelt in allt emellan ...
och den här gången kastade hon in ett bråk
som skulle stoppa upp mina planer, eller vad var det som var meningen
den där anmälan gick genom
gick genom ?
anmälan, sen får vi se vad som händer sen
en av de anmälningar som jag gjorde
för Idas ersättning, hon kommer nu att få pengar för sin vårdskada
jag fyller i den och postar sen
Okej Freja, lyssna på mig - du klär på dig så går vi
stäng av den - klä på dig - så fort som det bara går.
och så går vi härifrån, jättefort, Freja
tack
hon stannar upp, om hon får prata med dig
så lyssnar hon bättre på dig än mig i dessa situationer
hon identifierar sig med dig på nått sätt
vår logik är ganska lik, Barbara
vi har en liknande logik
och jag brukade fastna på ett liknande sätt
men jag har lärt mig att ställa mig bredvid och se mig själv
mmm
och nu kan jag se henne från hennes perspektiv
på samma sätt som du hade svårt att se hur jag fungerade
som du aldrig ville se hur den egentligen fungerade
på samma sätt är det med Freja, det finns en obetydlig beröringspunkt
som du måste tillåta att den får bli belyst
för henne är det nämligen superviktigt
att hon blir sedd, att hennes beröringspunkt hamnar i fokus
okej, då vet jag
men okej då
då ska jag skicka detta till dem nu
förlåt, jag gör två saker på en gång
ta det lugnt, detta är saker som vi måste lösa på ett lugnt och metodisk sätt
ibland händer det saker som gör att det blir en jobbig situation och ...
tjockt med folk
exakt
nu stressade jag upp mig sen får jag huvudvärk p.g.a. detta
det är helt enkelt ologiskt att hon ska bete sig på det här viset, slita och dra i mig ?
okej, jätte tack
ett fall framåt


