
jag vet att det är eländigt, men kan vi avsluta den här kvällen med lite
lite "ellen" eller en
Aa
det kanske blir bra så småningom
det är okej att sluta hata
det gör att alla människor som blir lindade
jag har lärt mig att (obegripligt )
hålla mig så långt ifrån vad hat heter som jag har kunnat
jag tror att jag har lyckats
tänk om hela världen kunde göra det
jag är ledsen att jag höjde rösten
men det blir så när man börjar skrika på varandra, förlåt
det behövs egentligen inte när man diskuterar
men jag, jag försökte ta avstånd ifrån allt vad hat heter
det är nämligen inga saker som ...
vanliga människor ägnar sig åt
jag har försökt att laga relationen med dig och Freja
men tyvärr så går inte det så länge mamma är i närheten
men vad har hon skrivit till dig ?
har hon inte skrivit
en jävla massa saker
skulle varit perfekt
jag vill inte ta i det här, och kan du
och jag och Freja prata med varandra
så lovar jag att jag ska ta bort den här jävla kanalen
det vart helt fel det där
det började att den här jävla dåren jeppe började bråka med mig
kallade mig för IDIOT när jag gick förbi
hur fan tror du att det känns när man går förbi kiosken
"Där kommer Idioten igen"
när jag gick med Anastasiia därute
klart man klappar till kioskjävelen
Ketchup varianten var bättre
har du inte sett "ketchup" ?
är det en människa ?
nej, ketchup, jag sprutade ketchup på honom
jag missade käften, han hade lyckats vrida bort sig innan
jag är gammal, jag kan inte sånt
det där är förmodligen stans otrevligaste jävla människa
men han förutsätter ...
han tar sig rättigheterna att kalla människor för idioter
och så där gör man inte, man kallar inte nån för idiot utan att ha fog för det
det är liksom, det är sånt man inte gör
per automatik
Aaa - du är en IDIOT !
säger han till någon helt "random"
han kallar människor för hemska saker och jag tycker inte ....
det är väl inte särskilt många som tycker om honom egentligen
det vart ju ett helt följe som tyckte att jag skulle spöa honom
försökte tysta ner den grejen
och så gled jag in på det här
jag är ledsen, men jag vet inte hur jag skulle söka kontakt med er
jag visste inte hur jag skulle göra
det går ju inte
hon har socialtjänsten på sin sida, Ja!
de vill inte prata med mig
de har redan bestämt sig att hon har rätt och jag har fel
Ida (inte hörbart)
vad sa du ?
men vänta, jag hör inte
du kommer aldrig att få chansen
aldrig
inte efter det hon var med om den 31-a Mars



du kommer aldrig att se henne igen
det är så
du kan fråga vem som helst
tyvärr alltså
har du lyssnat på vad som hände
kom, kan vi låna din dator farmor?
nej .... ( obegripligt )
jag måste gå till tåget
ja jag ska gå med henne till tåget, jag vill inte släppa henne själv
stanna lite så kommer jag tillbaka
jag tycker inte att du ska ha .. ens en åsikt
om det som hände den 31-a så att det,det
du har inte en helhetssyn
Bosse,Bosse vet du vad jag tycker, låt det vara så länge
jag säger bara att
du har inte helhetsbilden av vad som hände den kvällen
nej, men nu har jag i alla fall sagt min variant av storyn
jag tycker att det är förjävligt att hon använder er på det här viset
mamma ljuger inte för oss
ja men det är precis det hon gör
nej
faktiskt aldrig
men du, tänk efter rent logiskt
tänk efter vad som skulle hända med mamma ifall jag klappade till henne bara en gång
nä, hon skulle förmodligen inte resa sig nån fler gång.
om det hon verkligen berättar, skulle ha hänt på riktigt
det är helt enkelt ologiskt
hon säger att jag har misshandlat henne
det är ju synd att du inte var hemma den dagen
neej
jag menar ....
ja, men det spelar ingen roll, det är en människa
som diktar upp saker och ting som inte är sanna bara för att hon har en fördel av det
hon hade väl träffat nån ny snubbe på tinder och det var väl vad det handlade om
jag vet inte, det var väl nån som flyttade in där
ja, eller det skrev hon i alla fall i socialrapporten
ingenting annat ..
nån vän flyttade in
det kanske inte är en snubbe, det kanske är
vad fan hon nu heter för nånting
skit samma, jag har ingen aning, det är bara det som står i socialrapporten
där du även sa du hade sett
mig misshandla mamma
det var det jag såg
nej, bra !
jag har ju sett dig misshandla henne
och, du har inte sett mig misshandla henne
det, det,det är bara skitsnack, du har hört henne skrika
du har hört henne skrika
hon är en riktigt duktig jävla skådis, ska du veta
din mamma är ett proffs offer, hon spelar ut det där på ett så fantastiskt .....
vidrigt sätt .. att ... jag har inte ord
jag ska bara gå fram och tillbaka
nämen du får gå före, det är lugnt
har du mitt telefonnummer, Ida ?
du måste be dina prenumeranter att sluta ringa
vilka jävla prenumeranter
dina prenumeranter som kontaktar mig
vilka jävla prenumeranter
de som ringer från din youtbe kanal
du får väldigt gärna be dem sluta göra det
jag skulle hemskt gärna ha en massa saker tillbaka
bl.a. Anastasiias telefon, mina telefonnummer



som mamma av nån anledning har snott
jag har aldrig lovat henne att hon skulle ta de här telefon numren
inte det jag sa
jag ska göra det
har nån kontaktat dig ?
nej, från den här jävla youtube kanalen
det var egentligen en rätt barnslig grej
men nu sitter den där, jag kan plocka ner den
men jag vill ha lite bättre respons först
börja kommunicera med mig som folk så slipper jag göra det via youtybe
du kan nå mig
men gör det, snälla
du kan ringa mig
det kan du visst det, det är frågan om du vill
du kan ringa
kan jag ringa dig ?
nej du kan SMS-a
sen om jag känner för det så kanske jag svarar
ett steg framåt
bra
kanske det blir frid nån gång
men om du kontaktar Freja så kommer jag att ...... dig
bara så att du vet det
men snälla, nu var det ett hot igen !
nej, jag sa bara att du inte får kontakta Freja
hon vill inte ha nån kontakt med dig
ja, jag kan mötas nånstans på mitten där
men rör inte Freja, hon klarar inte av dig, hon är psykiskt ....
låt det vara nu så länge
nej jag låter Freja va, Freja har gömt sig i sin bubbla
bra
jag vet hur det funkar
hon kommer ut när det är dags
om du vill kan du få hjälpa mig sen, jag gör ingenting själv
jag hoppas att du kan se mina intentioner


