han åker, kom Freja
stressa bara inte Freja är du snäll
NEJ !
jag har redan gjort, nu går vi ut härifrån
om jag ser dig här så ringer jag polisen det första jag gör, kom Freja
kan du ge henne luren
"NEJ"
jag ville bara växla några ord med henne, kan jag det?
kom Freja
Barbara, om du lyckas stressa upp Freja då kommer jag att bli purken på riktigt, sluta nu!
DU SKA INTE KOMMA HIT, DU FÅR INTE KOMMA HIT
Barbara, ge Freja luren
"du får inte komma hit, fattar du"
"lägg av, kan jag få prata med Freja, snälla"
"DU FÅR INTE KOMMA HIT"
ja men, jag hör vad du säger, kan jag få prata med Freja
mamma
hallå
hej gumman ta det lugnt jag ska bara åka och handla mjölk
hon är knäpp idag, sorry
jag ska inte komma och bråka
ta det lugnt
du kommer inte hit!
nej, det tänker jag inte göra, jag tänker inte bråka, din mamma är galen
jag pallar inte med nått jävla bråk här ...
tänker inte bråka, jag försöker prata med din mamma, men hon är galen
nej !
det går inte att prata med henne, hon får lugna ner sig en hel kväll
kolla om hon har nån vinare eller nått så hon kan lugna ner sig ikväll
jag vet inte riktigt vad jag ska göra
jag misstänker att Ida kommer att sova hos mig eller nått inatt
är du okej, eller?
du, jag vill bara inte att du kommer hit och gör bråk
FREJA, lyssna gumman
jag vill inte, nej JAG VILL INTE
du behöver inte vara orolig, jag har sagt att jag inte kommer
jag är inte orolig, jag säger bara, jag vill inte
men ..
seriöst
men när jag säger att jag inte kommer då får du lita på mig, okej
jag har inte tänkt att bråka med mamma, hon är ju bara knäpp idag
jag har bättre saker för mig än att åka och bråka med mamma
mm
jag ska köpa lite mjölk och lite bullar, tänkte jag
mm
måste ha nån kvällsmat ... du gumman
mm
vi snackar sen, okej
mmm
du förresten, jag såg att det var nån ny film som var på gång på bio
vad heter den?
det var ju ....
jizzes, en rymdfilm, jag måte kolla på IMDB, jag såg nånting
som jag ville se med dig
mmm
jag skickar en länk sen, okej
okej
ta det lugnt, okej - pappa är inte galen ... mamma
är lite knäpp idag bara
okej
vi ses sen, okej puss
okej, hejdå

