
Barbara
du får en chans att reda ut det här
lägger du på luren, då kommer jag hem
kom!
ringer du efter polisen ...
samarbetet är avslutat Bo Sandelin
jag vet om du har fattat det
du har förstått..
du har precis lagt på
genom att åka ensam ... du kan åka till Tyskland, du kan gör vad du vill
vi är inte samarbetspartners längre, Bo!
och nu ska jag se till att ta ifrån dig allt!
ta ifrån mig allt?
TJEJEN!
boendet, allt!
nu får du se ...
vad är det .. att, att, att
nu får du se vad det betyder att utmana mig
jag, jag , jag har varnat dig Bo!
vill du ta ifrån mig allt?
jag ska ta ifrån dig allt!
då får jag svara med samma mynt?
TJEJEN - åker imorron till Ukraina
det ska jag se till
boendet, pratar jag med Jonas
bra, gör det
eftersom du ville lura mig %#%¤! med bilen!
du ville köra upp mig och ta fröken med dig till Tyskland
detta var felet
Detta är din version av händelserna
nej, det var din
du har planerat dig själv ett angenämt knullande
på min bekostnad
ett knullande kan du ha här
med mig gör man affärer
bilen var en affär mellan dig och mig
fröken ska stanna här
du har lurat mig med Gotland
och nu ville du lura mig med Tysklandsresan också
bara för att du skulle ha ett knullande med fröken
bilen skulle vara gemensam
fattar du ?
du är en avundsjuk korkad kärring
NEJ!
Jag är glad, lyssna på mig!
det sista jag säger till dig, jag lägger på luren och hejdå
om du lägger på luren då är det hejdå
du har bara en chans
du kan inte längre hota mig, fattar du?
om nått händer med henne?
det händer! alldeles strax
Ida ska prata med henne
berätta för henne vem du är
vem du är och vad du gör
så att hon inte råkar ut för samma sak som jag
hon kommer att veta, hur mycket du är skyldig och vad det står i polisens papper
vad som händer med dig
hon vet redan allt
förstår du, hon vet ingenting ännu
hon vet ingenting ...
hon vet inget om dina skulder, hon vet ingenting
hon vet visst
HON VET INGENTING



hon vet allt
NEJ
hon vet allt om dig
annars hade hon dragit, hon vet ingenting Bo!
du lurar henne också
så som jag lurade dig och som jag lurar alla andra?
Barbara!
du är ...
för någon som dig finns ingen hjälp
jag vill inte lyssna på det här
du har gjort ett allvarligt fel
du bröt avtalet som du och jag hade
det var inte ett avtal, det var ett förslag
BILEN, skulle vi köpa tillsammans
det var ett förslag, Barbara!
Inte att du skulle ut på en knull-resa med fröken till Tyskland
okej, om du säger det då
det var vad du hade planerat
inte alls, men om du säger det så
du vet som vanligt allt jag planerat mycket bättre än mig
lyssna, du bröt en huvudregel
det är inte viktigt
du gick ett steg för långt
som att snack med en "get fitta", ungefär lika givande
hoppas att du fattar
du har gått för långt
nu kan du bara observera vad som kommer att börja hända
för nu går jag på för fullt
för fullt?   JA!
detta var bara ett smakprov, du har blockerat min sista räddningsplanka
och nu får du se vad jag kommer att göra med dig
FÖR DET HÄR KNULLANDET!
som skulle vara i en vecka, kommer du att få betla för under resten av ditt liv
du bröt mot principen
jag räknar inte med dig
detta skulle ha varit vår gemensamma resa
vår gemensamma bil
vad jag säger är oviktigt
efteråt skulle vi dela på oss
vi skulle båda bidra till företaget
vi skulle alla gå åt varsitt håll, för att jag inte vill ha dig längre
du är dum i huvudet ifall du tror att jag är avundsjuk
jag vet en sak
bara för att du inte vill ha mig längre så betyder det att jag ska sluta existera?
lyssna på mig, nej!
du säger att jag är svartsjuk, jag är inte svartsjuk
låt henne ta alla dina olater
SLUTA!, kan du låta mig komma till tals en gång
nu är det så Bo!
du har gränslat fel häst
du har satsat på helt fel häst, Bo!
nu kan du gå till Ukraina!
så får hon fixa internet till dig
hon kommer att fixa allt till dig
med henne kan du bo!
för att jag
ska se till att du, har inget boende snart
du har blockerat mitt bankkonto
jag ska gå till försörjningsstöd och säga att du lurat dem
FATTAR DU!
så du kommer att säga så? bara för att du berättar nått så tror du att alla bara kommer att tro på dig?
ja, det tror jag
jag ska visa dem ett papper



på den så har han skrivit på själv, han har gjort allt själv
FATTAR DU!
vilket papper?
jag ringer till Jonas
och säger, lyssna, hejdå!
så du kommer att säga hejdå?
annars kommer det att bli väldigt ljudligt om detta
det här är början på ditt slut.
NU ska jag visa dig!
på vilken häst du skulle ha satsat på
du satsade på fel häst
nu leker du Mariola igen
bara för att du skulle
MARIOLA?
var bara 1% så som jag nu kommer att vara mot dig
kom ihåg det, du ville köra över mig
och du satsade på fel häst
och för det kommer du att få betala för, Bo!
det här kommer att bli förjävligt dyrt
jag tänker inte ens säga emot dig, Barbara
om du vill så kan du börja packa redan idag
jag orkar inte med dina lekar längre; Barbara
ring din mamma då
säg till din mamma att hon slänger ut oss, låt henne komma hit då!
för då ringer jag efter polisen och socialtjänsten
du kan inte slänga ut oss härifrån
du har inget med det här huset att skaffa
dina barn har eventuellt, din mamma kommer att skriva huset på barnen
barnen, betyder jag!
du har gjort allt för att dina barn inte ska vilja ha dig längre
du satsar
satsa! gå till hästen du har satsat på
för att du har satsat på fel, Bo!
vet du vad man gör när en häst inte springer?
hon fixar nu  .... lyssna !
tjejen kommer att hjälpa dig nu, du satsade på fel häst
jag har sagt det Bo, jag har varnat dig
jag har bett dig och sagt att du är min vän
så gör man inte
så beter man sig inte
för översättningen får du också betala för
du får betala för detta
BO!
för alla dumheter som du slänger ur dig
du har ingenting
jag har mängder med SMS från dig
där du hotar mig och säger att du vill skada mig
jag har dina barn
jag har en mapp på socialkontoret och en mapp hos polisen
du kan inte göra mig nått!
fattar du?
det enda du har kunnat göra var att ta ifrån mig BARBABAG, men detta kommer jag att slita ur din hals
för att detta är mitt varumärke
allt, förstår du?
den kan du inte röra;Barbara
du kan inte röra den förrän du kommit till förhandlingsbordet
kommer aldrig att hända
du och jag kommer aldrig att förhandla igen
vi ses i domstol
du hamnar på kåken!
du åker i fängelse
och sen får vi se vem som vinner
glöm inte bort detta, Bo! därmed avslutar jag samtalet, hejdå!


