
vad vill du?
det du säger om mig är inte så snällt
jag är inte galen, du borde dock ta och lyssna på vad man har att säga till dig i.a.f. en gång i ditt liv
det ska jag göra, jag ska lyssna på det du säger och sen ska jag packa dina saker
och sen ska vi gå skilda väger Bo!
kan du tänka dig att bara lyssna på det jag har att säga dig?
bara lyssna en gång på vad jag har att säga till dig, men det verkar inte gå fram?
du har redan snackat
vad hände med Freja, Ida?
Sluta gråta du med Ida!
om du svär åt dem som du gör så är det inte så konstigt att de gråter
jag svär bara åt dig
jag svär på samma sätt åt dig som du svär åt mig
fattar du? på samma sätt!
fattar du?
jag brukar inte svära på samma sätt
jag ska svära på samma sätt så att du vet hur det känns
jag tänker svära på gatan
jag ska se till att förstöra din renommé
jag ska svära vid "alfa" jag ska svära vid alla!
jag kommer att visa dig hur det är ...
när man måste skämmas för någon annan
jag vet inte, om du går runt och skäms så mycket?
för att någon, svär som en &#"!(& arbetare
som en uteliggare
ditt ordförråd går inte heller av för hackor
där ser du !
jag har lärt mig, sju år gör sitt
så det har du?
vad du är duktig
som jag utnyttjat dig igen, Barbara?
nej, jag har lärt mig
du har lärt dig?
det är det man gör när man umgås med %¤#"!)( skit stövlar som dig
som säger en sak först, övertygar mig men som sen ....
jag har inte försökt att övertyga dig om något
och som efteråt har invändningar att jag ringde upp .... du är ...
jag har ingen invändning
jag är glad att du ringde, väldigt trevligt att du ringde
jag ska städa upp!
så du ska "städa upp" igen? kul...
du och ditt "städande" hela tiden
jag ska "knulla upp" dig
knulla mig igen?
(obegripligt)
fattar du?, den här gången har du "skitit i det blå skåpet", du har gått för långt
VAD DÅ FÖR LÅNGT?
Barbara, kan du bara lyssna?
precis, för långt
det är därför att du inte vill höra vad man säger, Barbara
jag frågade dig bara om en enda sak idag
jag behövde bara höra din åsikt
vet du vad som menas med det?
det betyder att jag behövde veta vad du tycker....
du har inte alls ätit frukost, Ida!
aha, bla-bla-bla...
BLA-BLA-BLA ELLER HUR, DINA BARN ÄR BARA BLA-BLA-BLA
ELLER HUR?
VAD FAN SKA MAN MED BARN TILL ELLER HUR?
HELT VÄRDELÖSA
MAN STOPPAR IN DEN, KNULLAR EN STUND OCH SÅ POPPAR DET UT !
du är sjuk, vet du det ...
NEJ



jag behövde vara veta din åsikt i morse
jag kunde inte ens avsluta det jag ville fråga om...
... ja plocka upp det
VAD &%##!(/ VILL DU EGENTLIGEN !!
inget mera egentligen, jag skulle önska att du kunde sluta vara fruktansvärt envis och på krigsstigen hela tiden
jag vill att du slutar vara så aggressiv
med dig i närheten?
med mig, eller med vem som helst
vi kan börja med dig själv
börja med att sluta vara aggressiv med dig själv
problemet går ut på att....
OJ-OJ-OJ-OJ-OJ, Freja...
jag försöker kommunicera med dig och du ägnar dig bara åt barnen...
JA!, för att hon ramlade och för att hon inte ska gråta
""¤%&/()))(/&&%¤¤#""!!!!!!
vad 17 var det där?
Fattar du?
FATTAR DU !!!!!
kan du sluta vara aggressiv?
bara slut, bara sluta nu helt enkelt
Jag har fått nog av detta, Bo - fattar du?
ATT JAG HAR FÖRETAGET MED DIG, ATT DU JÄMNT OCH STÄNDIGT BARA SNACKA OM ...
ATT DU ÄR TRÖTT
DIN TRÖTTHET, DINA IRRITERANDE KUNDER
DINA FÖRBANNADE PROBLEM !!
HAN KÖPTE EN MASKIN OCH NU HAR HAN INTE ORK ATT GÖRA NÅTT MED DEN
aha
ok, det är där skon klämmer?
att han slösat bort pengar, kastat tryffel åt svinen igen?
LEKSAK !!!
PRECIS SOM ATT HAN KÖPTE EN TELEFON FÖR 2 000.- TILL KONTORET !!!
LEKSAK !!!
FATTAR DU!!
om jag hade köpt bomullstussar till dig istället, då hade det inte varit nått problem?
NEJ!!
NEJ BO, JAG SKULLE INTE HA GJORT SÅDANA INKÖP PÅ DET DÄR VISET
SPECIELLT NU NÄR VÅR EKONOMI ÄR VÄLDIGT, VÄLDIGT, BO !!
OSTADIG ...
aha
jag förstår
vår ekonomi är ostadig just nu
nu ska vi få panik igen?
är den stadig då?
nu är det dags för veckans panik igen?
vad jag borde gjort eller inte borde ha gjort, och då hjälper det att bara göra det omöjliga så blir allt bra igen,  eller hur 
Barbara?
nej, snacka mera skit om att du är för trött för allt
VISA MIG MERA HUR OBETYDLIG OCH KLEN DU ÄR!!
är det vad som får dig att ....
DET ÄR MED DET SOM DU GÖR MIG NERVÖS !!
FÖR ATT JAG INVESTERAT MITT LIV OCH MINA BARNS LIV I DETTA
JAG VILL INTE SLUTA SOM FARMOR
det är detta som gör ont på dig?
JAG HAR    "!#&/(¤!   TVÅ BARN, FATTAR DU?
du mår dåligt för att jag inte bemäktigar allt
HEJDÅ, BO!
vänta, kasta inte på luren igen
hej?
är det det som gör ont?
JAG VILL INTE SE DIG MERA, BO!
för att jag är försvagad?
HÄMTA DINA SAKER BO, JAG SKA PACKA IHOP DESSA
och jag ska ha ork att driva ditt företag, eller?



när du kastar ut mig hemifrån var femte minut?
bara gå ... fattar du?
snacka ihop dig med Amir!
låt honom uttala sig om detta, jag vet inte ....
jag vet inte hur det är, han kanske vill köpa hela bolaget?
så han kanske vill köpa hela företaget, aha
jag har fått nog
då ska jag jobba åt Amir istället då?
trevligt ...
jag har fått nog av dig Bo, fattar du?
låt honom lyssna, låt honom vara den som är beroende av dig
alla dina svagheter
dina förargelser
din inbillade skräck att ringa till "alfa"
(obegripligt)
för alla dina saker som jag har fått nog av
för att jag är trött på alla dessa, fattar du?
lyssna nu kvinna, för sista gången...
allt jag ville fråga om i morse var din åsikt, jag behövde ditt råd för att lösa en knasig situation
det här bråket som nu pågått i två timmar är faktiskt ditt verk
HEJDÅ!
(OBEGRIPLIGT)
det är så du lyssnar?
jag vill inte lyssna på dig mera, jag har lyssnat på dig för länge redan
du rör bara runt i mitt huvud ännu mera...
snälla Barbara...
du rör om det idag och imorgon så kommer du att säga så här...
du kommer att vara snäll... och om en stund ...
kommer du att säga: "KAN DU INTE SE ATT JAG HAR PROBLEM?"
jo, det finns några som måste lösas..
jag har problem som jag inte kan lösa, så det är därför som jag bråkar med dig
(obegripligt) ... fullkomligt galen, Mariola-isk, människa, fattar du?
"Mariola-isk" vad är det för begrepp, lägg ner...
du har anammat hela hennes personlighet!
oberäknelig, man vet aldrig vad hon säger och hur hon kommer att bete sig
FATTAR DU?
just nu är det du som beter dig så...
jag har fått nog av att behöva vara rädd när jag är i samma rum som du och andra människor, fattar du?
ingen kan förutse hur du kommer att bete dig
hon ringde ett samtal och nu måste jag tydligen betala för den tjänsten
nu måste jag betala straffet för att du ringde, jag ville egentligen inte att du skulle ringa
jag ville bara ha reda på din åsikt
men det verkar också omöjligt
klä på dig Freja, vi ska gå nu
ät inte detta kära barn, det är ju sötsaker, IDA!
snälla säg mig när jag kan få fem minuter där jag kan prata med dig om sånt som berör företaget
jag vill inte se dig ...
jag är helt enkelt bara så trött på dig Bo!
ingen vill investera ...
du har lagt på luren, din förbannade kuk jävel
nej, det gjorde jag inte, vad menar du med att ingen vill investera?
vet du vad?
ingen kommer att investera i nått som haltar och som bara säger hur dåligt det mår
fattar du?
för mig är du en haltande människa som bara ...
gnäller för minsta lilla hinder, så som "alfa" eller nån annan
allt du gör är att du ger dig på mig
det är bara tragiskt för dig, du struntar i kunderna, VAD MENAR DU MED DETTA ÖVERHUVUDTAGET!!
VAD MENAR DU MED DETTA ÖVERHUVUDTAGET!!
jag ska bara "jobba på" medans du jagar mig med knutpiskan?
och det är jag som var tvungen att bråka med dig, det är jag som är jättenervös nu, det är jag som skiter i allt nu!
jag åker ingenstans med barnen, jag ska bara ligga på ryggen hemma, för att jag är nervös nu
gör det om det är vad du vill...



just detta gör inte nån skillnad för ekonomin, men om jag börjar strunta i kunderna så blir det inga pengar
jag försöker hålla mig i skick så att jag kan ta hand om dina kunder och så att jag kan komma hem till dig med dina 
pengar
för dagen är det ditt företag och det är du och barnen som har er mesta näring där, mer än mig i.a.f.
[luren åkte på]


