
hatar du mig ?
nej det gör jag väl inte
Ja jag vet !
din mamma verkar inte ha nån pardon
ja, men du är inte arg?
jag vet inte, jag vill inte kommentera ...
(obegripligt) ... så här får man väl inte göra, det vet du !
jag vet
det var inte ... asså
jag vet
vi ska diskutera det där, du får räkna att mamma är lite förbannad, jag är inte där nu
ja, jag förstår
ja, men förlåt mig
ja (obegripligt)
ja, men jag stannar inte så mycket längre, jag kände att det var ...
jag tänkte stanna längre .... trotsar allt!
men det är inte värt det
asså det ... förlåt mig
asså det är verkligen ... ja
det är inte meningen, det var inte
det bara blev så
... tanke (obegripligt) åk hem nu på en gång
ja, jag är på väg hem nu - jag är i Sundbyberg nu
ha det , vi ses imorgon
ha det, älskar dig
Hallå!
kan du låta bli att vara så brysk mot henne ?
mot vem?
mot Ida
och varför inte?
bättre så, säg att du är lite besviken men säg inget mera sen
var lite torftig och kall, men skrik inte på henne
det var planen, vad då då?
hon ringde och var jätteledsen, hon sa förlåt mig
är det några andra fraser jag ska använda mig av?
som du vet är bättre än andra
nu förstår jag ingenting
jag ber dig bara
jag hade inte planerat att skrika på henne
jag sa till henne att hon och jag ska prata imorgon
mmm då får du prata med henne imorgon!
Barbara?
gör mig inte förbannad, Bo - nu ber jag dig istället!
jag försöker bara medla här
det är väldigt svårt!
hon vet att hon gjorde fel, Barbara
hon vet mycket väl att hon gjorde fel
Gå och göm dig Ozzy, just så, gå och göm dig
Barbara, sluta psyka dig
njut av det att du har nånstans att gömma dig
Barbara, jag ber dig
det här är bara svinaktigt
börja inte bli psykisk igen, jag kommer hem imorgon och fixar allt
nä, jag måste åka härifrån
allt jag sagt till dig hela tiden... att jag fått nog av det här
och du gör allt du kan för att jag inte ska lyckas med detta
det är jättetrevligt att bara kunna säga, hejdå, jag går!
underbart, perfekt
jättelätt att spela perfekt farsa
om man kan gå härifrån, vila där
komma tillbaka hit och säga att man är deprimerad av allt vilande
jag har bara fått nog av den här miljön, jag behöver vila från den här miljön
men vad gör Bo, jo han har massor av grejer där som han är rädd att jag ska se



vad skulle jag kunna se som jag inte redan sett
ingenting Barbara... jag vill bara ...
just precis, vad kan jag se som jag inte redan sett?
ingenting Barbara, okej, jag är ledsen
jag ska ordna detta på ett annat sett, bra - hejdå!
godnatt, hejdå
vad är det du ska göra på ett annorlunda sett
godnatt!
vad är det du vill göra annorlunda?
det räcker, hejdå
vad ska du göra annorlunda?
vad ska du göra annorlunda, nu är du på gång med hot igen
nej!
nej, detta var inget hot!
det lät som hot för mig, Barbara
vad 17 är det du vill göra annorlunda igen?
inte med dig!
jag är ett nervvrak, helt enkelt
sen ett halvår tillbaka är det bara jag som tar hand om barnen, ingen annan
ingen!
jag kanske gör fel...
du vill plötsligt vara farsa, men du gör allt för att jag absolut
inte ska ha nån möjlighet att ha nån fritid
ok, Barbara, då städar jag hela natten i natt
nä sluta nu, då kan det hända att jag får se något
lägg av, jag står inte ut med det här längre
dina cyniska kommentarer
som gör att man blir paralyserad
.. i flera veckor nu
ja-ja min cyniska kommentarer, det var på grund av mig som du bröt upp med
... din fantastiska festmö
allt är mitt fel ... lägg av


