
nå hej
hej, du ringde
ah nej, det var inte jag, bara ett misstag, jag är ledsen...
jag försöker ringa Ida, men hon verkar inte vara hemma
hon är inte hemma!
var är hon nånstans?
då måste jag säga det
ja, säg det
vi är på akuten
vad har hänt?
vad fan har hänt?
Ida har ramlat ...och...
gjort sig illa, under armen
igen?
jesus christ, är det allvarligt, eller ?
vi väntar på röntgen, på svaret
har hon slagit i armen igen?
varför får inte jag reda på såna saker?
nämen, det mmfff
ville vänta tills vi vet nått mer
snälla du, jag är hennes pappa, vad fan håller du på med
det är väl klart att jag måste få veta om såna saker på en gång ifall det händer nånting
kan du sluta skrika?
nej, jag tänker inte sluta skrika, för du håller på och leker, fanemej
varför det?
jamen, det är väl självklart
det spelar väl ingen roll ifall det är nått emellan oss, vad fan det är som händer
men om det händer nått med våra barn, så måste du ju berätta för mig
ja men jag tänkte göra det, ifall jag vet lite mer
jag tänkte precis göra det
...måste berätta på en gång .. för helvete ..inte, inte ...
klart jag måste veta på en gång, för faan
ta av dig skor ..
nej mamma  ... då ta av dig
får jag prata med henne två sekunder
hon kan inte hålla i telefonen
men håll i den du !
pappa vill prata med dig
(obegripligt)
du kan prata du är på högtalare
hej tjejen, jag ville bara säga grattis!
mmm tack
är det allvarligt?
fast jag vaknade precis
jag vet inte om det är allvarligt
de har inte sagt så mycket
vilken arm är det nu då?
höger
vad hände berätta
nej jag orkar inte
okej
mamma får berätta
mamma får berätta, nämen okej
har du fått smärtstillande?
hon har fått morfin
okey
vi fick åka ambulans
vad har hänt, berätta
och vad fan, får inte jag reda på sånt för
bestäm dig vad jag ska berätta
ska jag berätta varför du inte fick reda på nått
eller ska jag berätta vad som hänt
jag har rätt att vara upprörd,



du berättar ju ingenting för mig , jag tänker åka dit nu
varför det?
ja, varför det?
världens bästa morsa, för helvete, håller farsan utanför
mamma
du har själv sagt att vår personliga relation
jag vill inte vara den som är den, men ...
du vet själv att reglerna har förändrats
om det vore som förr, så skulle jag ringa dig på en gång
men den här gången funderade jag ... och väntade på besked
nej Barbara, du ändrar på reglerna, reglerna har inte ändrats
vi ska inte bråka med varandra, jag vill bara veta vad som hänt med min dotter
nämen du måste vänta tills de kommer och säger; Freja vi kan inte göra nånstans
jag tänkte ringa dig sen
berätta vad som har hänt
om jag vet, om vi ska stanna där inatt
sluta med dina hemligheter, bara berätta vad som hänt
hon ramlade
tog nån skottkärra i stallet
och följde med i fallet
och skottkärran ... vi vet inte vad som hänt
höger
var det vänster sist?
höger den du skriver med, höger hand
höger är bruten?
på vilket ställe, Barbara?
jag vet ingenting, därför att ...
det tog en bild för en timme sen, ingen har varit här sen dess, jag har på kallat uppmärksamhet
var är ni?
på Karolinska, Astrid Lindgren
hon har fått morfin, hon är lite omtöcknad
låt henne vara nu, hon behöver vila
men du måste för helvete kommunicera med mig; Barbara!
dessa regler har inte ändrats, vi är båda föräldrar ifall nått händer
så måste jag få reda på det på en gång, tror du att jag skulle göra en så grej med dig?
detta är din ständigt återkommande lek, Barbara!
jag leker ingen lek
Barbara, jag vet hur du fungerar
du, nu vet du varför jag inte ringde dig
jag vill inte diskutera detta igen
nej Barbara
vad har detta gemensamt med ...
den här situationen har du vänt till din fördel
du har ett förjävligt beteende
som är under bältet; Barbara
vilket då?
har inte ens lust att förklara detta för dig
jag ska berätta detta för någon som är kapabel att förstå detta
som förstår vad man gör med problem, du är ett enormt problem som aldrig tycks ta slut
just därför, nej det är du som är ett enormt problem
det var inte jag som gled undan från barnen, det var du!
jag som gled undan från barnen, det var du gled ifrån barnen!
du var upptagen med "nått annat" - så vad pratar vi om!
jag har inte nån aning ifall jag stör dig eller om jag inte stör dig !
det är du som skapar dessa situationer, Barbara
nej, nej, lyssna på mig
det är så fruktansvärt enkelt, vad har hänt? låt oss se vad vi kan göra för att lösa situationen!
men Barbara, måste hålla på med sina korkade lekar istället
jag har inte lekt nån korkad lek
Barbara, snälla sluta nån gång
fundera en liten stund vem du har framför dig, du måste tydligen hålla på så här varje gång
varje gång vi försöker komma nånstans
du luras, ställer till med oreda och vrider om allt så mycket du bara orkar



du är inte ens medveten om vad du gör?
situationen är sinnessjuk kvinna, ta dig i kragen, du har inte med nån dumskalle att skaffa
det är därför som jag blir förbannad på dig, därför att du tror att dina små lögner har en mottagare i andra ändan
vilka små lögner?
dina små jävla lögner, Barbara!
jag har inte ens lust att gå in på vad, du kommer bara att följa upp med nästa fråga
vad, varför, hur det spelar ingen jävla roll
nej för jag ...
de tar aldrig slut!!!
jag ljuger aldrig, och det vet du om
det vet du mycket väl Barbara, du skulle aldrig missa en chans att dra en vals
skulle jag ljuga?
detta gör ingen nytta någonstans, det är därför som jag är så förbannad på dig, fattar du?
okej, hejdå
vad vill du mera från mig ?
nej, jag vill ingenting, jag ville bara veta om du lugnat ner dig?
nej, och jag ska upprepa mig igen
du har inte en blekaste aning hur mycket energi du lägger ner för att provocera någon
du gör detta notoriskt, hela tiden och du lossas som att det regnar när du blir påkommen
det kan bara sluta som nån skräckfilm där han kommer hem och har ihjäl alla inblandade
i alla fall henne
jävla skit; Barbara!
sänk tonläget, jag säger bara sänk tonläget
för dig är allt bara ett korkat skämt; Barbara
du måste få din hämnd?
den där Gotlandsresan har du som en fjäder i hatten allt sedan dess
det är ingen trofé som du kan hänga på väggen
det var en situation som var förargelseväckande för alla inblandade
du måste förstå att det nu är dags att låta detta vara
så länge du har Gotland på en piedestal som nån sorts jävla trofé
visa alla vad den där jävla farsan har ställt till med
du bygger en klyfta mellan mig och barnen, det är därför som jag är så förbannad på dig
och du kan inte ens se det
du gör allt du kan för att jag inte ska ha nån kontakt med dem
om du bara kunnat hålla truten en stund och låta mig prata ut om vissa saker, bara med dem
men denna lösning funkar inte för dig?
du skulle inte kunna ha din trofé att visa upp för alla
lyssna, du har aldrig kommit och gjort nått försök att prata med dem ..
SLUTA SNACK SKIT !! BARBARA
jag har inte kunnat komma
för att du satte upp så många hinder i min väg, jag lyckades aldrig ta mig över alla dessa
det är inte sant
SKITSNACK!
du är ett monster, förstår du?
ett jävla monster!
nej det är jag inte alls
DET ÄR DU VISST!!
jag är monstret som du har skapat
nej
nej Barbara, tvärtom
dina handlingar får du i retur
kan du föreställa dig att detta nog är lite annorlunda
nej Bo
jag försöker komma närmare barnen
och för dig är det nån sorts spel, du utnyttjar alla aspekter du kan
lyssna, vi har inte tid att bråka om det här nu
jag har sagt att du nu har alla möjligheter att
den här diskussionen tar aldrig slut
du har alla möjligheter
det är just vad jag inte har
Ida skadade sig idag, och du kom inte ens på tanken att ringa till hennes far
jag kom på tanken, men sen så hände allt så fort, jag ville visst ringa dig sen
jag tänkte ringa dig sen



vet du vad
allt gick så fort
jag skulle t.o.m. kunna tro dig, ifall jag inte hör ditt tonläge när du svarade förut
"du vet .... ....för Ida"
var är Ida?
"hon är inte hemma"
aha, då är hon hos Hugo eller nån annan kompis
"vi är på akuten, jag ville inte berätta om detta för dig"
det var så himla transparent, Barbara
du ville inte berätta, så sluta ljug
jag ville  inte förrän jag visste mera
"bullshit" det har ingen betydelse, Barbara!
det har ingen betydelse, förstår du ?
okej, jag är ledsen, jag kanske inte gjorde allt rätt
Ja, Barbara, du gjorde fel, jävligt fel i ett läge som detta
jag försöker nå fram till dottern hela dagen för att gratta henne på födelsedagen
och du kunde inte ens berätta att ni hamnat på akuten
jag var hemma, hon som hade hittat henne ringde till mig
och jag ringde henne strax därefter
hon sa att ambulansen redan var på väg, så jag åkte med Freja direkt till sjukhuset
tur i oturen att det bara var en arm den här gången
ska hon hålla på så här under resten av sitt liv, Barbara?
jag vet inte
ADHD
det är adhd
nej hon hade
hon har ingen balans
på grund av benet
hon tappade kontrollen
jo men visst, men för det andra, så kan hon aldrig sitta still på rumpan
du känner henne
det är väl normalt, ingen av oss kan sitta still på rumpan
vi kanske skull hjälpa henne att sitta still en stund
att hon skulle lugna ner sig i några månader
då blir hon deprimerad, nej
men vi måste ge henne nått annat
nått som inte involverar fysisk aktivitet, herre gud
det finns ju så mycket man kan göra utan att man skadar sig på kuppen
och utsätta sig för fara
jag vet att hon gillar att hålla igång
hoppa inte på mig så här
snälla Barbara
du har själv sagt det
acceptera att jag är hennes far, det spelar ingen roll vad som skulle vara fallet oss emellan
det är din plikt att ringa mig när nått sådant händer
på samma sätt som att jag skulle vara tvungen att ringa dig
nej, jag återkopplar till Gotlandsresan, för där fick jag en omgång av dig
och så börjar vi igen
snälla Barbara om du säger Gotland en gång till, så ska jag trycka ner hela Gotland i halsen på dig, snälla, snälla...
förstår du?
men där ville du inte vara deras far
BARBARA HÅLL KÄFT!!
jag exploderar ifall du inte slutar
ett narcissistiskt jävla sätt
jag har fått höra till leda vad jag inte gjort där, bara sluta nån gång
detta är narcissism, Barbara, detta är vad som menas med jävla narcissism
nej, det är inte narcissism
repetera en sak till leda
att hålla upp något på det här sättet, det är narcissistiskt beteende, kan du inte bara sluta
bara försök förstå att det är just detta som det handlar om
mhmm, om du säger det, så
det finns inte en chans att komma över det här
peta i det, vrida om det, tills man spyr



Gotlandsresan är historia för oss, jag måste eventuellt prata med barnen om Gotland
jag är trött att behöva gå via dig hela tiden, då låter mig inte prata med barnen utan din inblandning
du går bara runt och väser hur vidrig jag var på Gotland och vad jag har ställt till med
jag tycker inte att din version av händelseförloppet har nått med hur verkligheten ser ut idag
men du är tvungen att stå på dig
okej, jag är glad att du blivit så pass förändrad
SLUTA SNACKA SKIT, Barbara
sluta snacka skit, jag ber dig
och slut förminska mig
förstår du?
det har inget att göra ifall jag ändrat mig eller ej, jag har ingen lusta att förklara nått för dig
du har en fantastisk förmåga att ta ut det allra värsta ur en person och vifta med detta framför näsan på henom
det handlar inte om min förändring, jag tycker att det är dags för dig att bara lägga på locket vad Gotland anbelangar
förstår du vad jag försöker säga?
men jag pratar bara med dig om detta, jag pratar inte med barnen om nått sånt
Barbara!
den dagen som jag kan tro på dig
så ska jag rista in det på din gravsten eller nått
du är en sån
förbannad lögnhals
bara sluta Barbara!
sluta, sluta, ljuga
Bo det funkar åt två håll och jag har fått nog av detta nu
du sitter här och skriker åt mig, du ljuger själv
du luras och du ljuger, du gör saker under bältet och du är arg på mig ?
bara var tyst
pratar jag med våra barn om detta?
men du snackar skit om mig
du snackar slit om mig
med vem, med barnen
är det flera som är inblandade i det här kaoset
eller hämnas du bara för att du kan?
jag hämnas inte alls
BARBARA
jag hämnas inte alls
visa mig så pass mycket hänsyn
och sluta ljug, du har en intelligent person framför dig
men jag beter mig bara som du och du säger att jag hämnas
det är inte alls logiskt
du får bete dig som ett svin, men jag måste vara anständig
Barbara, bara sluta snacka skit nu
om du har för avsikt att ha detta som en fjäder i din hatt
vi blir då bara tvungna att trissa upp detta ännu mera
om du vill få till ett avslut
men du är nog inte kapabel, du vill hålla detta vid liv
på samma sätt som du håller i saker från 15,14,10 år tillbaka
du håller detta vid liv
och du kommer aldrig att släppa din trumf
den här trumfen är stark, och du kommer att hålla i den så längre du kan
maximalt, tills man spyr
lyssna på mig
jag vill inte ha någon som helst trumf i min hand
jag vill inte bråka med dig, det har jag redan sagt
du anfaller mig på en gång, du anfaller mig
om du nämner Gotland igen
så börjar jag skicka "apans" brev till kronofogden
och jag skickar så många exemplar att du spyr ner dig
det du säger låter nämligen precis som det han skrev
Jag vill inte men han har misshandlat mig i min egna lägenhet
jag vill inte, men han måste få ett kännbart straff
men det handlar inte om det
det är exakt samma attityd
jag har upptäckt att du gör saker och att de för dig inte har några konsekvenser sen



och du tror att det alltid måste förekomma
varför skriker du på mig
därför att du är helt övertygad om att detta visst är något som jag måste plikta för
att detta är min livsroll, att plikta för det som hände på Gotland
att detta nu är allt som jag ska göra resten av mitt liv, plikta för Gotlandsresan
nej, ingen har sagt att du måste plikta, men var inte förvånad
att människor reagerar på ett speciellt sätt när de ser hur du beter dig
Barbara, bara du
bara du
inte bara jag
du sätter upp nivån så att jag omöjligtvis ska kunna komma över det
jag har försök att komma i kontakt med barnen i flera veckor nu
länge sedan
när då?
sluta snacka skit, du vet mycket väl att jag har försökt
hur många gånger som helst, så sluta ljug och lossas att detta inte är sant
om du verkligen hade velat göra det så hade du gjort detta för länge sen och du hade pratet med dem
nej, Barbara
jag är inte den person som all kommunikation måste passera genom, jag vill inte att det ska vara så


