
Aaa
Jaaa
Pappa!
ja?
ehn .... kan jag låna lokalen?
var det därför du ringer från mammas telefon, eller?
trodde det var morsan som ringde
nej
öööh det vet jag inte just nu hör-du-du, det kan vara lite knepigt, ja
va?
det kan vara lite knepigt för närvarande, bara för att jag behöver den själv litegrann
när då, varför behöver du den?
ja, varför behöver man en lokal... ja det ..
jag hörde att du skaffat tjej !
ja exakt därför, ja
kan jag få låna den lite i alla fall
ja men hur ska jag göra då för att träffa henne då?
bor inte hon nånstans ?
jo men, men, men - vi kan inte träffas där
nähe!
nej ... det är lite svårt
men då kan ni låta bli att träffas ...över en natt!
jag ska fundera på saken Ida, jag ska fundera
men, men, men
det, det, det liksom, det kräver lite planering numera, okey?
jag vet att det kräver lite planering, det är därför jag ringer nu!
ja, ja jo,  ...vi ska se, vi ska se vad vi kan göra
jag kan inte lova något precis nu, men risken ...
(obegripligt) din tjej, någon du hittat och känt i typ två veckor
framför ditt barn ... älskar dig också!
hördu! - jag har inte sagt att jag inte kan göra det
men, jag ska se, det kräver lite planering, okey
vi kanske kan ordna nånting, jag lovar dig ... men, men, men det ....
nu tycker jag att du är taskig, du låter som din mamma lite grann faktiskt
fast det är ju lite så
nej det är inte så, jag är ju lite egoist också
det är det visst !
men det är så trevligt att ha någon, hördu
Jaa! ... säkert!
ja
precis därför vill jag ha lokalen
ja-ja-ja-ja-ja-visst
vilka ska komma dit då?
ääh, de vanliga
har inga vänner
nehä, det (obegripligt) off liksom så att det inte är nån annan som kommer dit med andra ord
neej
naa-haa
nä, jag fattar
haa, jag ska fundera på saken
jag misstänker att din mamma har invändningar .. för att
mamma sa att det var okej !
mamma sa att det var okej, det är väl mamma som har hittat på idén förstås, va?
..nej!
Ida!
varför skulle mamma ha hittat på idén?
därför att du känner mamma
mamma tycker inte att det är speciellt trevligt ändå, hon vill äta kakan och ha den kvar
litegran ... hon tycker det är det värsta som har hänt att jag har träffat någon
lite så ...
okej!
nä, men det behöver inte du säga högt till mamma
(obegripligt) den teorin ...haha jag ska inte säga nånting till mamma



nej gör för fan inte det ... snälla
kan jag lita på dig?
mmm
det är så, jag har aldrig sett morsan skruva så mycket på sig som när jag käkade lunch med henne idag
"vad menar du med det?"
"men inga barn"
"vad håller du på med?" ..liksom
" jag känner mig utanför, hallå, men hallå, snälla du"
ja men hon får väl träffa "doktor Anders" ska inte du hjälpa henne med det på nått sätt?
jo, jag försöker
men det går inte, det är så jävla svårt, hon är ju så splittrad
asså, nej ... jag vet inte hur pass allvarligt det här är
som jag håller på med, det är svårt att avgöra
jag tar en dag i taget helt enkelt, så får vi se vad som händer sen ..
okej!
ja, bra hejdå, puss-puss
ja, du vill inte ens höra om pappas privatliv
nej-nej, det är bra, du slipper, hejdå
bra, jag vill det verkligen inte, hejdå, puss-puss
hej då, så viktigt var...


