
sista gången vi sågs så skulle jag rädda dig från kärringjäveln som var galen
och så hände allt det här däremellan
jag förstår fortfarande inte vad som hände
jag har en teori, men det är det enda ...
kom och prata som folk här i köket .... snälla ...
du och jag behöver prata
det vet du !
nej, nej, nej nej ... unga fröken, du går ingenstans
men vad är det ...
du går ingenstans förrän vi fått prata
men vad är det , min vän
det är inte Barbara jag pratar med nu
vad är det som händer
FÖRSVINN .... FÖRSVINN...
låt bli det här
FÖRSVINN ! 
sätt dig
.... .. lyssna på mig ett tag
ingen fara ...
sätt dig ...
Ida, vi bara vill ...prata
du vet min svenska ....
hon fatta Engelska
det är okej, prata Engelska
tror du att hon vill lyssna ?
hon vill uppenbart inte lyssna på mig
det är ok
jag fixar kaffe
gråt inte kära barn
han älskar både dig och din syster
jag ser det ... varje dag
snälla ... på riktigt
jag känner honom också
han har varit min far, nä han var min far ...
under några år
i femton år faktiskt, fast inte nu längre
och jag känner honom, bättre än du ... för du känner honom typ ett år
och du vet inte vad den där mannen är kapabel till, och jag "fucking" hatar honom
Jag hatar dig !
snälla barn, lyssna ...
du hatar bilden som din mamma har skapat av mig
hon har inte skapat nån bild av dig !
du fixade det själv !
(obegripligt) ... avsugning av henne
avsugning?
FÖRSVINN JAG VILL INTE SE DIG MER !
JAG KOM HIT FÖR ATT VARA MED FARMOR, INTE DIG !
det visste inte jag någonting om
DET GJORDE DU VISST !
hur skulle jag kunna veta det ?
jag glömde mina glasögon, ju
jag försökte ringa farmor flera gånger men telefonen verkar inte funka
titta vad din mamma gjort med mig
hon skickar mina bilder till alla människor jag känner, - är det okej ?
du har ju din egna hemsida
vad spelar det för roll, ingen visste nått om den ...
det är en hemlig sida
den är hemlig, ingen skulle veta nått om den
så vad spelar det för roll ifall jag har en sida
hon har skickat till hennes morsa, till hennes morsas bekanta, jag vet inte vad hon håller på med
och dessa foton var på telefonen
och vem är det som lägger ut youtube videos med våran adress
och säger att hon är en galen narcissistisk kärring, jo - det är du



kanske för att hon är det
var har du kaffe någonstans
vad bra, nu pratar vi i alla fall, sätt dig på stolen och ta det lugnt
sätt dig, sätt dig
vi måste prata
hon är en galen narcissistisk kärring, annars skulle jag inte sagt det...
men låt oss tala klarspråk, man ska alltid hymla och hyscha när hennes mamma är inblandad
man får aldrig säga nånting om henne
nej, men det är ju ingen som säger nånting om dig !
jodå
neeej !
det är därför som alla tar hennes parti för
det är ....(obegripligt)
det har gått för långt, att jag är sjuk
lyssna, den här diagnosen som hon försöker kuta runt med
jag ska försöka förklara
det är ingen diagnos hon kutar runt med, DU ÄR SJUK!
nej!
jo du är sjuk, det har gått för långt, det finns ingen räddning
snälla jag känner honom
nej det gör du inte
jo det gör jag !
HÅLL KÄFT !
ta ner tonen lite, snälla
kan vi prata med samtalston
kan vi göra det?
skrik inte
ingen behöver skrika
det är säkert
kan vi ?
snälla?
sätt dig och så pratar vi en stund , ok?
ge mig kaffet, ska du ha kaffe också ?
det är inte okej, ta det lugnt, det är ingen som bråkar här
alla ska ha kaffe
så, fyra koppar
ingen försöker skada dig
det här gjorde .... på nått sätt
(obegripligt)
... förlåt
nej, du behöver inte be om ursäkt
det är inte till dig
du behöver inte be någon om ursäkt , du behöver absolut inte ...
jag vill inte vara här
nej! du får vänta
jag tänker inte vänta på nånting, du bestämmer inte över mig
snälla
du må vara min vårdnadshavare på pappret, men det kommer du inte att vara länge till. FLYTTA PÅ DIG !!
jag ber dig
FLYTTA PÅ DIG !!!
låt henne gå
FLYTTA PÅ DIG, FATTAR DU INTE !
gå inte emellan
FLYTTA PÅ DIG !!
gå inte emellan
(obegripligt)
FLYTTA PÅ DIG !
NEJ !!
NU ÄR DET JAG SOM BESTÄMMER !!
SÄTT DIG PÅ STOLEN!!
NEJ!
NU SÄTTER DU DIG PÅ STOLEN, SÄGER JAG !!
NU LYSSNAR DU PÅ DIN FAR !!



DU ÄR INTE MIN FAR !!
DU ÄR INTE MIN FAR !!
BLANDA INTE IN DIG !
LÅT HENNE GÅ!
NEJ!
Lägg dig inte i
det är mellan henne och mig
och du sätter dig på stolen
du är inte min far !
du kommer hit !
blanda dig inte i det, hon sätter sig på stolen
hon sätter sig på stolen
det är så som hon lärt sig ...
ett nej, hon går ingenstans förrän jag pratat klart
saker blir värre ifall vi inte pratar ut om det här
låt henne gå
NEJ!
NEJ, jag sa nej, ingen går förrän vi prata om detta, bara för att den här situationen
är inte hälsosam
(obegripligt)
slutar bete sig som sin mamma
sätt dig på stolen
var inte rädd för oss, snälla
det här är din mammas cirkus!
din mammas cirkus
gå inte, gå inte jag ber dig
nej jag ber dig, jag vill prata med dig
jag vill inte prata med dig
men det spelar ingen roll i det här läget
jag vill inte prata med dig och jag måste inte
du behöver
nej
det är bäst att du flytta på dig, för jag vill inte prata med dig, jag har inget tvång att prata med dig
snälla
jag känner honom
nej din dotter vill inte se dig mer
hur ska du vrida den här
ser du att jag filmar nånting, eller?
nej, men du pladdrar ju väldigt mycket
sätt dig på stolen snälla


