
jag råkade trycka på fel knapp, ledsen
det skulle bara vara "vänner"
jag förstår att du vill skryta med din nya fästmö
men inte i detta ¤%#"/& forum, skryt på "östkustträffen"
men inte där
hej, lyssna !
gjorde fel, råkade trycka på fel knapp, sluta larva dig nu, okej
såg fel, hade inga glasögon - sluta nu
du har alltid nån förklaring
inga förklaringar
du ville skryta!
okej, då ville jag skryta, om du säger det så...
men inte på detta forum
okej, inte på detta forum
okej, låt detta vara nu för helvete
du har din "östkustträff" skryt med henne där
"du kan leka hallick" det struntar jag i
herre gud, Barbara vad är det du står och säger nu?
för att du gjorde mig skitförbannad
Ryska tjejer är programmerade att hantera två saker
eller egentligen bara en
så som Svenska tjejer är programmerade för att hata män
och att vara oberoende och att alla män är skräp
på samma sätt är ett Rykt fruntimmer programmerat på ett specifikt sätt
hon är alltid en hora!
okej ..
vilket i sin tur betyder
att hon vill bli den bästa hustrun,den bästa sängkaraten
eller en hora som en hora
det finns inge andra Ryskor, Bo!
okej
så bra
då är det så ifall du anser att det är så
vad kan jag säga
Barbara sluta nu, okej?
hör du mig?
hallå!
sluta blanda runt nu Barbara, eller va?
jag vet inte, allt detta börja irritera mig lite, Bo
jag vet inte vad du vill på riktigt
det vet inte jag heller
du måste bestämma dig, sist du var här tog du i min hand du villa krama mig, vad var detta om
en snubbe som för två månader sen ...
ville bara trösta dig
och inte känner något till mig överhuvudtaget, börjar bete sig som en knähund
jag ville bara krama om dig lite
det där var ingen uppmuntran, Bo!
hur ska jag kunna veta det
och att hålla handen, detta är något helt annat
okej, då är det nått helt annat
bestäm dig var du står
Barbara, det har ingen betydelse, jag ville bara trösta dig, men du får tro vad du vill
nej, nej
ja!
det där var inte bara en tröst
detta var bara en tröst
det där vet jag vad det är
men gör inte detta i så fall
okej, då ska jag inte göra det nån mera
du behöver inte trösta mig
ingenting har hänt med mig
jag är inte ledsen
det är du



nej! jag trodde att ...
ja, jag är ledsen, men vet du av vilken anledning? att du har övergett oss
jag har inte övergett någon Barbara
lyssna på mig, du har övergett barnen, du har övergett oss helt och hållet, Ida säger samma sak
vi finns inte
på lördagen ställde du inte frågan till vilken skola Freja går
barnet går så pass länge till skolan, vet du var den ligger - nej!
du vet inte ens vilken skola det är
snälla Barbara
du är helt enkelt, tycker jag
I Liljeholmen?
men kom ihåg Bo, det funkar lite så ...
om du lämnar oss nu
så är det sista gången, vi kommer aldrig tillbaka
för att den där Ryskan kan stanna hela livet, men hon kan lika gärna vara borta om ett par veckor
och du kommer att vilja komma tillbaka
men då kommer dörren att vara stängd, det säger jag bara
Barbara ...
vi kan göra våra affärer, vi kan göra så, men så som du nu betett dig är helt enkelt svinaktigt
och det är därför som jag är ledsen
för att jag har funderat om jag verkligen har investerat i "rätt person"
jag är ledsen
jag är väldigt leden, Bo!
så som du övergav mig på Gotland
och du säger att du är min vän? - du kommer hit när hon är på jobbet
du kommer hit och vänder, eller så kommer du bara hit när hon jobbar
eller om hon går till en kompis
annars ser du inte oss alls, Bo!
jag hade velat dyka upp föra Lördagen
så sa Ida: "skitsnack"
du for till henne, för att hon skulle komma med en kompis
men när det sen visade sig att hon inte hade med sig nån kompis, det var då du ville komma tillbaka
nej, snälla Barbara
jag vill inte ha sådana tjänster
förstår du?
Barbara, vet du vad
nu måste du höra sanningen - för så är det, det är därför som jag är leden, skitledsen
men snälla säg, hur vill du att jag ska bete mig?
jag är förjävligt ledsen, Bo!
jag har förstått det,men du måste precisera hur jag ska bete mig för att du ska vara nöjd
du har barn, Bo!
jag har barn och jag har inte övergett mina barn, inte dig heller fast du är mitt ex.
jo!
jag har inte övergett dig, Barbara jag fortsätter som förut
och jag vill fortsätta uppfylla det jag lovat att jag ska
du uppfyller ingenting
de senaste två veckorna leker du med hennes sida
och henne bilder (obegripligt)
jag gör inget med hennes sida mera, herregud
"skitsnack" klart att du gör
för du ville sälja henne där, uppfylla hennes drömmar
vilka drömmar, jag åkte på endagars semester
sluta för helvete, jag ägnar mig inte åt henne hela tiden
"jesus christ"
och vad har vi för framsteg på sidan
ingenting händer
bara för att du ägnade henne all din tid, Bo!
bilder och strunt
Barbara, jag har ägnat mig åt bilder och strunt, du har helt rätt
lite sanning behöver man höra ibland, jag har min intuition och jag vet vad som händer
Barbara jag vet, jag har inte gjort nått med din sida, men
jag har inte sett nått !
jag har inte gjort nått med din sida, men det finn andra saker inom företaget som jag gjort under tiden



men jag gör annat som företaget också behöver
jag ägnar inte 24 av dygnets timmar åt henne som du hävdar Barbara
det handlar inte om det
jag ser inte att du engagerar dig... du kommer hit när hon inte är med dig, en kort stund
för att du måste fixa nått eller behöver nått
men jag ser inte den Bo som kommer hit, förut satt du här hela tiden
helst skulle du stanna i veckor
vet du vad Barbara
och nu plötsligt!
om detta är ditt nya liv, så låt det bli så, men du måste berätta om detta för oss
för att jag är jätteledsen, Bo!
jag känner mig hemskt övergiven
man jag kanske behöver klargöra för mig själv, berätta för barnen att..
"pappa" har en ny fästmö och från och med nu kommer vi att se honom väldigt sällan
vet du vad Barbara, om du vill, berätta vad du önskar för barnen
du är nämligen en expert på hur man gjuter ont blod
NEJ!
nej, men jag stryker dig inte medhårs, Bo sorry
och det vet du, att jag säger det jag tänker
och du har alltid rätt
det är så vänskap fungerar
och du har alltid rätt
var skulle jag  ha fel?
i det mesta som du säger nu


