
Ja, den bortglömda fadern sitter i telefon här
undrar varför hon ringer?
jag ringde fel, det var inget
nå hej
hej
jag vet inte vad din dotter håller på med
vad har hänt?
hon ringde bara för att tala om att hon ringde fel
jaha, okej
var det ett roligt skämt, så vet jag inte ifall jag tyckte det var speciellt skojigt
nej, det kanske var så, jag vet inte
ja, i såna fall så, så ..
jag var glad först, Ida ringer, hon kanske vill berätta nått för mig
mmm
nej, jag ringde fel - hejdå
jag tror inte på det där i.o.f.s
i vilket fall som helst så gör man inte på här viset ifall man råkar ringa sin farsa
kan du hjälpa mig lite här, eller?
eller ska du också gömma dig i ett skal, snälla - jag tycker det där är jävligt frustrerande, det där
ööhh  vad menar du med hjälpa, vad ska jag göra?
ja
kanske låta bli att acceptera all de gör
men jag har inte ...
jo du har visst saker att säga till om
i det här fallet kan du säga till hur saker och ting borde fungera
(obegripligt) som de fungerar
du kan inte bara stå och ett stort jävla jättestort "JAHA" varje gång de är arroganta mot mig
varför säger du dom, det är Ida
ja Ida framförallt, men Freja kan också vara det ibland
Freja sitter i sin värld, jag har inte så mycket mot Freja
men Freja var lite taskig mot mig vid nått tillfälle
men framförallt så är det Ida som håller på, tycker jag
du vet, om hon har fått en jargong
och mamma säger "jaha"
ja då är det precis som att mamma accepterar det
nej, vet du vad, Bosse - jag lägger på, eftersom
du börjar klaga på mig
nej jag klagar inte på dig, jag säger ..
jag orkar inte mer
att jag behöver din hjälp, är det bara du som räknas, eller?
nej (obegripligt)
jag säger att jag behöver din hjälp
då har jag sagt till dig, då måste träffa dom och prata med dom
förklara vissa saker
det sista som du sa när vi satt vid bordet, efter Gotland, så sa du så där
vi väntar en vecka
för att prata om det som har hänt på Gotland
sen Gotland är det, hur många veckor har gott?
du ... du kan hålla det där vid liv så länge du vill
jag håller inte, Bo... lägg av!
jag vill inte bråka, jag klarar inte av bråket Idag
jag vill ha !
nämen om du inte vill ha bråk, så får du faktiskt hjälpa till lite, okej?
vad ska jag säga?
du ska hjälpa till, det är det du ska göra
Jag Hjälper Till !!
nej
jo
hade jag tyck det så hade jag inte klagat
den enda personen i det här fallet som inte hjälper till, så är det du själv
den enda personen ...
du gör ingenting för att ta deras ...
för att de ska på nått sätt



ändra sig när det gäller dig
tyvärr, det är du som har gömt dig, ingen annan
nej
jo
nej!
okej...
men om du vill äga det så...
så har du alltid rätt, så har du alltid rätt
va!
vad ska jag säga?
man säger inte emot dig, för du kommer ändå att vrida till det
LÄGG AV Bo, jag vrider inte ...
lägg av
jag vrider ingenting
ja, om du säger så, så är det på det här viset
jag vet inte varför hon gjorde det
jag förklarar inte henne, jag vet inte
det enda som jag ber dig om är att du ska prata med henne
och fråga
det kommer jag att göra
bra
men då så, då säger vi det, så behöver inte du och jag bråka
kan du göra åt till mig, kan du ställa frågan till henne
mmm
bra
jag ber om hjälp
okej?
absolut och det kan jag göra
mm, bra, då bestämmer vi det, så får vi höras när du har pratat med henne
mmm
okej
vi hörs sen, hejdå
nå hej


