
det här är sista gången som jag svarade
vad vill du
lyssna
att din mamma hade rätt? gå och gör som hon säger! nästa!
att du inte kunnat göra nått p.g.a. mig, okej - nått annat?
jag kan allt ditt snack, nått annat?
nej ... det finns inget som biter på dig, tyvärr
Mmmm
gå till socialen - nått annat?
lyssna Barbara
du vill inte ta dig ur den här situationen, eller hur?
nej, och det ville inte du heller, annars hade du inte snackat skit
du hade så mycket problem med alla människor, på grund av ditt korkade snack
du vet hur situationen ser ut
och balanserar på kniv eggen nu
och du slänger in dina dumma kommentarer
då måste man antingen vara helt galen
eller bara en bråkmakare
därför anser jag att du är en bråkmakare - nått annat?
jag skulle aldrig våga säga nått så pass korkat
om jag skulle vilja lösa hela situationen
din mamma har rätt, ring din mamma
nått annat?
du bevisar bara att min teori är riktig, tyvärr
nått annat? du kan ha din teori, nått annat?
"konkreta beslut" nått annat?
jag ska vara ärlig, vet du vad jag funderar på
I amerikanska filmer där husfadern slår ihjäl hela sin familj med nån hammare eller nått
är det det du vill göra? spelar du in detta?
nej, har inga såna planer
ska jag ringa polisen och berätta vad du sitter och berättar här?
inget jag vill göra
om jag berättar detta för Ida
jag har bara förstått hur såna här situationer uppkommer
om jag berättar detta för Ida så blir hon skrämd och så anmäler hon dig på en gång
för att hon har sagt, att du är farlig
lyssna Barbara, allt jag gör är att jag funderar hur såna här situationer
jag försöker under hela den här dagen komma underfund med hur vi ska få fason på detta
nej!
jag säger fula saker
försöker på alla möjliga sätt
komma fram till, Barbara - låt oss hitta en lösning på den här situationen
jag har ingen mera envishet
och du har rätt, jag är fruktansvärt trött
jag vet inte hur jag ska kunna hoppa över den här skakeln
inte med snedvridna kommentarer och genom att tvinga någon att ses idag
jag har inte sagt till någon att vi måste ...
du vill fixa detta på dina villkor, men det här blir inte på dina villkor, Bo!
ok, det är det som är det viktigaste här
NEJ !
nej, det har alltid varit på dina villkor
det har aldrig varit på mina villkor
mhmm
alltid! om inte så tog du det du ville ha "med våld"
hela vårt förhållande var alltid baserat på vad du ville ha
och din morsa som hoppade runt och bara sa, "ja, min son" - "ja, min son"
vet du vad, Barbara
"sorry" Bo!
är det så på riktigt, att du inte vill ta dig ur den här situationen?
Lyssna, jag vill men du kastar in sneda kommentarer
herregud, sneda kommentarer...
herregud
bara för att jag sa nått



du sa några saker som var lite tråkiga
men det är ju bara ord!
jag ville bara lugna situationen, Bo!
du gjorde mig förbannad, då slängde jag in en kommentar ... man jag villa bara lugna ner situationen hela den tiden
det är du som har en konstig tolkning av den här situationen
min interpretation är inte alls konstig, jag kan inte lägga mig plattare på marken än så
jag kan inte vara lägre än så, jag är under golvnivå
du vet inte vad du pratar om
det är därför som du mår dåligt därborta, nej, nej
du har ingen aning, det skulle göra ont på dig, du skulle bli brännmärkt
ifall du skull hamna i en sådan situation
du måste alltid hitta någon som är skyldig , så att du inte blir den som är lägst i hierarkin
tänk om det är du som måste hitta en sådan person?
NEJ! nej,nej,nej,nej,nej
det bästa exemplet hade vi nyss
han ringer "du vet, för att Ida" - för att du ännu inte lyckats övertyga henne
Ide hörde allt, jag har min telefon så pass högt att allt hörs i hela rummet
och hon: jaha, "det är igen, du"
"Sorry" men hon är inte längre två
hon förstår vad du säger
men hon är inte vuxen ännu
då så, hejdå !
okej, då är hon vuxen menar du?
visst, men hon tänker, och jag vill äta i lugn och ro
jag vet att hon tänker
men hennes tolkningar är ganska ofta baserade på ofullständiga fakta
mhmm och vad är fullständiga fakta för dig?
att ha tillgång till all information
mhmm och vilken är din information?
det handlar inte om min information, Barbara
men vilken
hon är ännu ett barn, okej?
OKEJ !
gör inte något korsförhör med ...
förklara dig själv och snacka på, Bo!
jag förklarar inte mig själv
jag har väl rätt till en åsikt
¤&&%#"/((&%
är det dags att slänga på luren igen?
men vad 17 vill du från mig egentligen?
jag har under hela den här dagen haft ett önskemål att föra ett samtal med en annan vuxen
Jävla narcissist - ringer och irriterar mig
och försöker driva mig till vansinne, det är så som jag tolkar det
jag tycker att...
som försöker att vira mig runt sitt finger
och helt medvetet kastar in förnedrande kommentarer
bara för att få mig att må dåligt och så att han återigen ska kunna dominera
det kommer aldrig att hända igen
om du kastar in sneda kommentarer då säger jag "hejdå"
wow
jag måste ta mig en funderare hur detta går att lösa
fundera på!
det där är också narcissism, det är ...
kontroll, du vet "jag måste fundera här"
du har ingen makt över mig, ingen absolut makt eller någon annan makt
förut brukade du skrämma mig att du ska ta allt ifrån mig, kom och gör det då
...Barbara
men då har du bara din mamma kvar
hör du, det låter som att du verkligen har nått sorts gud komplex
nej
jag har sagt till dig!
ta allt, men jag säger bara, sen har du bara din mamma
.. det handlar om makt?



jag trodde att det handlade om samförstånd, men det kanske är samma sak för dig?
och så försöker han vrida om det igen, jävla idiot
"jävla"narcissist
jag rör inte runt
eftersom du säger det, då måste det ju vara så
säger en person som kommer hit och skriker slår med nävarna och förklara vad hen vill göra
vill hen förklara nått?
nej, han vill sätta skräck i alla som finns här
den andra personen har egentligen ingen aning om vad den första egentligen vill, ärligt talat
nej jag vill inte, om personen skriker så vill den andra personen inte alls lyssna
jag lägger på luren nu och jag kommer inte att lyfta den igen idag, Bo!
du har redan gjort ditt
är du nöjd nu, jag hoppas det
vet du vad, Barbara...
"jävla" narcissist, glufsar så länge att han inte slutar förrän han glufsat klart
det är det som är mest typiskt
hackar så pass länge att han får glufsa i sig allt, det är vad det handlar om
tills du utfodrat dig själv
och du har ännu inte lyckats med detta, för nu borde jag krympa ihop
du behöver inte krympa ihop
och anpassa mig till dig
bara lugna ner dig, allt jag ber dig om
om jag anpassar mig till dig, då kan du äta dig mätt
att jag blir helt överkörd
från alla nerver, men du skulle växa p.g.a. detta
att du är på ytan igen, du gillar inte att vara under den
det är vad som retar dig
det är det du inte gillar
det handlar inte om det
det är precis vad det handlar om
nej-nej
för dig betyder det om du är under ytan att någon skulle kunna be dig följa några regler
Barbara, ingen...
det är den första och huvudsakliga egenskapen för en narcissist
att han har sitt egna regelverk
han är den person som inte behöver följa några andras regler
hur har du lyckats bli en så stor expert på detta?
och detta är ett kronargument
när det handlar om dig
helt ärligt så tror jag att jag nog är mera påläst i det där ämnet
mhm okej!
om du säger det
det låter som att du tar kunskapen ur luften
nej! inte ur luften
jag kan skicka dessa luftfakta till dig idag
jag tycker nog inte att din kunskap är ordentligt grundad, men det spelar mindre roll nu
Bo!, var konkret nu, för att jag lägger på luren nu, jag har fått nog av dig för idag
vad vill du idag?
du har fått nog av mig?
mhm för dagen har jag fått nog av dig, vad vill du?
vad vill du "uppnå idag"?
jag är medveten att jag inte kommer att kunna komma någonstans mera idag
"vänta Freja"
"din pappa blockera telefonen just nu!"
vad vill du, säg mig
ett korsförhör
nej, vad vill du åstadkomma med det här samtalet?
i dagsläget kommer jag inte kunna åstadkomma nått mera
"PERFEKT!"
"vi avsluta, för att jag har massor med andra grejer som jag måste göra, Bo"
Väldigt viktiga saker, eller?
Exakt, det är viktiga saker!
okej?



vi uppnår inte nått idag
"så, vi lägger på"
"inte idag, inte någonsin"
hejdå!
okej, hejdå, okej?


