ja!
Lyssna nu! , jag måste prata med dig
jag har uppmärksammat otrevliga saker den sista tiden
vad är det nu igen, Barbara?
Inte igen, lyssna på mig, nått har förändrats
Jag förstår att du träffat någon o.s.v.
Men du behöver inte stressa mig precis hela tiden
Jag hat i dagsläget ingen manual på hur du fungerar
Jag vet inte vad jag får säga vad jag inte får säga ...
ren generellt så får jag väl inte säga någonting
Jag trodde att vårt förhållande fortfarande var oförändrat
självklart ska jag inte blanda mig i dina privata saker, jag ska inte invadera dig
Jag tänker inte komma dit, jag tänker inte ringa o.s.v.
men jag har inga planer att ändra på mig helt och hållet vad dig anbelangar
för då kan vi säga tack och hej, helt och hållet
jag har fått nog av detta, det började på Gotland
och du gör allt på samma sätt hela tiden
jag kan inte göra ditt, jag kan inte göra datt och jag får inte skämta om något
man måste tassa runt Bo, bara för att han har träffat någon
jag har fått nog av detta, jag är inte din mamma
jag har överhuvudtaget inga planer för att tassa runt dig
vi känner varandra alldeles för länge, jag har fått nog av allt detta
skriv en manual vad jag får och vad jag inte får göra
detta gjorde mig riktigt förbannad idag
okej, jag kan ändra mina planer, jag kan strunta i tvätten idag
jag vet inte hur du vill att jag ska reagera
INTE JAG HELLER
hur ska man reagera när det gäller dig
vad jag än säger, vad jag än gjorde på Gotland så var allting helt fel
jag trodde att du var min kompis!
du kallar dig min vän, du är en skit och inte en vän, allt jag gör stör dig jämt och ständigt
hela världen stannar inte för att du har en fröken i sängen varje dag
världen har inte förändrats Bo! inte för mig
jag tänker inte sätta upp dig på nån piedestal
för mig är du fortfarande samma gamla Bo!
du tycker så
ja, jag tycker så och jag tänker inte ändra på mitt förhållningssätt mot dig, bara för att du har en fröken i sängen
Barbara, ingen har efterfrågat detta
JO DU KRÄVER DETTA!
du kräver detta, du säger hela tiden saker
om hur jag borde göra, du säger: utnyttja mig inte!
behandla mig inte så
gör inte det där
jag har inte förändrats!
jag kommer att förändra mig, självklart, jag vet vad jag inte får ...
säga det där, eller att jag inte får ...
ringa dig på kvällarna
jag får inte
visst får du det, men man kan ju
DET FÅR MAN INTE!
och jag har slutat med detta
du får .. DET FÅR JAG INTE!
lyssna Barbara
NEJ !
kan du agera så som jag agerar mot dig?
så som jag agerar mot dig, låt oss säga att klockan är över 10, 11 på kvällen
så skickar jag alltid ett SMS först
NEJ! du ringde mig mitt i natten och väckte mig sist, så detta är inte sant!
men detta var en engångshändelse, jag är ledsen för detta
man kan säga att jag gjorde ett fel
nej .... nej.... nej,
du kan inte basera allt på det
det handlar inte om det

jag baserar inget på någonting ... just nu
men jag tycker att du är för känslig nu
får man inte skoja med dig alls längre!
vem som ska bjuda på lunchen eller vem som gör nått annat, för då blir min nobla herre snarstucken?
vad är det för jävla skit relation vi har egentligen
ok Barbara, det har du kanske upptäckt
du hänger upp dig på precis allt igen
det har blivit en viktigpetter av dig
rör honom inte, säg inget, bara passera obemärkt förbi honom
jag upptäckte detta redan på Gotland
varför behandlar du mig så där, vad har jag gjort mot dig som är så fel?
jag behandlar inte dig nedlåtande
du har träffat någon, jätte trevligt, "super"
men det betyder inte att du får behandla mig som skit
att du snackar skit om mig till alla, är ingen nyhet
något jag känner till mycket väl
inget jag tänker påminna dig om
du snackar skit om mig överallt, detta är helt fel
så gör inte en vän
och det vet du och det vet jag, Bo!
du vet ... du vet ... och jag vet också
ok då vet du och då vet jag
mhmmm
då vet du och då vet jag
Bo! ... Bo!
jag vet inte vad jag ska säga, Barbara
du snackar skit om mig
du snackar skit ... med det är "whatever" snacka på, sånt händer
det verkar var din stil
vi har inga gemensamma bekanta, och vi kommer förmodligen aldrig att ha några, men det struntar jag egentligen i
men jag vill inte att du ska behandla mig så att jag inte vågar säga något till dig
bara detta .... jag förlåter dig för att du snackar illa om mig
men faktumet att jag ska tassa runt dig hela tiden, det är något jag fått nog av
faktumet att vi inte har några gemensamma bekanta, vet du vad det kommer ifrån?
du hade inte behövt "skämmas" för mig ifall du inte gjort ett kvinnomisshandlande monster av mig
överallt, det kan man tycka är värre
det var inte jag !
människor är rädda för mig bara för att Barbara gått och sagt att Bo går runt och misshandlar kvinnor
NEJ !
jag har inte berättat detta för någon
du har sagt det till din syster
min syster har sett det själv
vad är det hon själv har sett, Barbara?
men du har ju hoppat på mig flera gånger
lägg av nu
lägg av, lägg av ...
jag säger att om du vill ha en relation mellan oss som gör att vi kan åstadkomma något så förväntas det av dig att du
också tar ditt ansvar
"Jo"
jag har tagit mitt ansvar
men jag tänker inte tassa runt dig för det
för att du inte gör detta med mig
om du vill kalla dig min vän
vilket jag tycker att du inte är
låt oss säga så, jag tycker att du pratar i falsett hela tiden
nej för jag ...
jag pratar tydligen i falsett, men bara för att du lyckats få mig förbannad den här gången, jag härdade ut på Gotland
ditt överlägsna sätt
jag vet fortfarande inte för vad och varför?
helt plötsligt
helt plötsligt är jag behandlad som nödvändigt ont
som man måste undvika för att hon "bär på en smitta"
Barbara snälla lägg av

JO!
"både jag" Freja sa precis samma sak, berättade hon för mig igår
precis som jag sa, jag förstår precis allt
men jag hatar när någon vänder 180 grader och behandlar mig sämre
vet du vad, Barbara
om du själv skulle träffa "doktor Anders" tror du att jag skulle göra nått liknande mot dig ?
att jag skulle gå runt och visa min status för honom?
men jag visar inte nått sånt
jag blandar mig inte i men du ...
om jag skulle betrakta dig på samma sätt
och undvika dig
ha en nedlåtande ton
du vet Bo, nu måste vi prata på ett annorlunda sätt
det där låter som din mamma
du vet "Roman" jag bor nu mera i en villa
det är samma sorts ton
det tycker du
JA!
du skulle säkert sagt samma sak, Barbara, vad 17 är det med dig?
har du slagit dig ?
att jag skulle undvika dig, vi har inte tid nu...
ring mig inte nu för att jag är väldigt mycket upptagen just nu
när jag pratar med dig, så dränerar du all min energi
Barbara, om någon är väldigt upptagen ...
och nån hostar i bakgrunden
jag är väldigt nyfiken
skulle du ...
jag skulle ju inte ha svarat i telefonen då, men det lät som att det var akut
att jag behöver engagera mig och lösa en situation, jag känner ett ansvar
och jag svarar även när jag är upptagen med någon
var därför vänlig och sluta säga sånt
"LÄGG AV" Bo
om du svarar
jag har slutat att ringa till dig på kvällarna, jag vet inte ifall du märkt detta
snälla Barbara, sluta spela hjälte nu
NEJ! Nej jag spelar inte hjälte, det är bara så obehagligt
ingen vill vara behandlad på ett nedlåtande sätt
kan vi inte göra så här? är klockan 10 så skickar vi ett sms först
säg detta till dig själv nästa gång
det har jag redan gjort, flera gånger
jag har .... Ida ringde dig igår, innan jag lyckades ta ifrån henne telefonen
jag ringde dig igår, bara för att jag hade ett missat samtal
IDA!
det vad Ida, jag upptäckte först efteråt och sa att hon måste ringa från sin egna telefon
jag trodde att du behövde hjälp med något viktigt
"Hej pappa, kan jag låna lokalen?"
just nu kanske jag kan tycka att det inte är så värst praktiskt att hon har en fest här
det är lite så att jag skulle fixa en fest i hennes rum
det var annorlunda när jag bara var själv, och det är lite annorlunda nu när jag har någon
tycker du inte det ?
nej, jag vet inte
jag tycker inte att läget har förändrats ifall man har barn
eller är detta också förändrat?
nej mitt förhållande till min dotter har inte förändrats, men om jag får ha en åsikt så kan jag väl tycka att en fest inte är
helt på sin plats just nu
i ett läge då jag precis har träffat någon
det skulle kanske inte känna så himla bra för mig just nu
jag tyckte att när jag var själv, då kunde de ha lite fest här
kan du inte sova hos henne?
tyvärr, detta är lite svårt
det finns inga såna möjligheter
för att barnet bor med sina föräldrar !
snälla Barbara, kan du aldrig lägga av

stämmer det?
nej det stämmer inte, jag vill inte gå in på några detaljer
det går helt enkelt inte, jag kan slå vad att det var du som skickade Ida att ringa till mig igår kväll
vet du vad
jag kan bara anta, men det låter som du
du skannar mig, du kollar vad jag gör precis hela tiden
Jag skannar dig inte, men du beter dig som en idiot!
dumdristigt
du gör dig själv till en märkvärdig person som plötsligt har blivit...
en enda stor hemlighet
som om du ville spela teater framför mig
Ida sa det igår, han spelar teater framför dig
jag spelar ingen teater
men det är så som det ser ut
det är så som jag också uppfattar det
du har gjort en hemlighet ... jag förstår inte varför Ida inte skulle kunna ha en fest där?
jag förstår inte detta, men du har tydligen nån anledning
för mig så var det en chock
jag tycker inte att du ska sova där, utan du borde gå till någon annan
för det är ... Ida är din dotter, mellan dig och henne har mycket förändrats efter Gotland, det är sant !
man jag tycker inte att detta skulle ...
jag ska inte blanda mig i detta, jag sa till Ida, prata inte med mig, prata med honom
lyssna, om detta är nödvändigt nu så måste jag i så fall arrangera detta på ett lite annorlunda sätt
okej ?
men jag vill inte må som jag gör just nu med dig
du skuffar undan mig hela tiden
som att jag skulle inkräkta där, röra runt mellan henne och dig NEJ!
jag vill vara så långt som möjligt från allt detta
betrakta mig inte som du gör just nu, det är inte ok
är detta en sån enorm hemlighet ?
nej det är ingen hemlighet
men det är så du beter dig !

