
jag ska bara gå ut ur den här butiken, jag ringer dig om typen kvart
Vad gör du nu Bo?
jag köper mat till mig själv
men vad gör du rent generellt?
vad menar du "generellt"?
för att ... om du inte hör av dig under en så pass lång tid ...
då betyder det att du ställer till med sattyg
då är det förmodligen det jag gör då
vad för sorts sattyg, säg!
Barbara! jag jobbar, jag håller inte på med några sattyg ... jag försöker jobba
häng inte upp dig på mig är du snäll
(obegripligt)
kan du vänligen låta bli att granska mig i sömmarna idag?
det gör jag inte, men min fantasi börjar spela mig spratt
det är väl bra att du har fantasi, jag är glad för din skull
det är hälsosamt att ha fantasi
men min intuition säger mig också något
bra för dig
jag och Ida ville t.o.m. "överraska" dig
okey
satt just och tänkte för mig själv, vad har jag ställt till med, varför gav jag henne nyckel
.... ställa in ...  ... (obegripligt)
varför är du så nyfiken, Barbara?
bara därför .... du brukar .... du brukar inte bete dig så där, bara därför
jag kanske har gjort mig fri från dig till slut ?
har du någon där?
nej
nej,  det har jag inte
lyssna, jag sitter och gör de där...
"vanliga frågor"
och är snart klar med dessa
okej
och de som är klara stoppar jag in ... på en gång
och då är de klara, de är klara i "collibri 14" och så vidare
collibri 14?
den du vet
typsnittet
okej
så att jag slipper göra om det igen sen
mycket bra!
bra när det blir bra
och sen ...
är jag nästan klar, bara för att jag var tvungen att göra om lite ...
jag stoppar in det och börjar med nästa
så fyller vi på sidan
bra, bra


