jag vet inte vad vi håller på med Barbara
men varenda gång som det är en yttre fiende
så blir det internbråk istället, hur fan kan vi alltid lyckas med det?
kan, kan, kan du verkligen inte se när någon är upprörd och behöver prata klart
jag vill inte vara otrevlig mot dig i bilen ... absolut inte
snälla du , jag måste avsluta det här samtalet och jag "tappa" till dig, ja jag kanske var lite hårdhänt, men resten var ju överdrivet, Barbara
jag ville ju bara att du skulle vara tyst så att jag fick avsluta samtalet
förstår du inte det?
mm
det var ju så enerverande, för han gav sig ju inte, han körde på sina fyrkantigheter den där säljaren
jag förstår
jag fick i alla fall en veckas uppskov så att vi kan ta hand om morsan
han sa nästa Måndag
(obegripligt)
(obegripligt)
han sa att det var du som skrivit på pappren och han kunde inte skicka det
aha
han sa: det vore att skicka falsk faktura
jag måste lyssna tillbaks på det där jävla samtalet, jag vet inte vad han sa
men när du påpekade för parkeringsvakterna att de inte har koll
jag slutade lyssna på vad han sa
förstår du, det var därför som jag vart så irriterad
jag kunde inte koncentrera mig på två saker samtidigt, därför som jag tyckte: snälla Barbara
jag ville koncentrera mig klart på samtalet
jag visste mycket väl om den där parkeringsregeln
men jag tyckte det var besvärligt att parkera precis nu i denna stund utan jag tänkte att jag avslutar samtalet först och sen parkerar jag om bilen
jag trodde att du hade förstått det
mmm
ibland så har du en förmåga att döma mig för saker och ting som du tror att jag ska göra
och det gjorde du idag
sorry
snälla kan du ta ansvaret för det, snälla, snälla, snälla nån gång i ditt liv kan du ta ansvaret för en grej
men jag berättade det för polisen
som det var
så vad berättade du för dom då?
(obegripligt)
vad berättade du för polisen?
en gång till
hur berättade du för polisen
mmm precis sorry, att jag har sagt
nått att ni var upprörda, ah
det tragiska är att vi inte kan hålla ihop
och försöka ena oss mot en fiende och istället ha ihjäl varandra
mm
det var det jag försökte göra idag
sorry
Men Bosse, du var aggressiv mot mig och mot barnen
ja men självklart men det var inte till dig , förstår du inte ...
du ser inte skillnad, jag var aggressiv mot
.. inte mot dig
jag pratar sen
sen ja, sen är ju .... i stundens hetta ...när
(obegripligt)
du tar det på dig som en personligt
påhopp när jag i själva verket är arg på någonting annat
jag försökte bara koncentrera mig på att, på att
ta hand om en situation, det var det jag försökte göra, ingenting annat
men allt genom vårt förhållande har du aldrig, aldrig
kunnat skillnad på de här två grejerna
försök förstå det, Barbara
mm
jag försökte säga åt dig, Barbara snälla gå ut - jag försökte få ut dig därifrån
jag vet jag var förbannad då när
du hade stör min koncentration, förlåt jag var arg på dig, jag säger förlåt, ja
men allt jag ville försöka att få dig utanför huset så att vi kund avsluta samtalet
du började liksom hävda att jag höll på och slog dig
det var ju så larvigt det där
var lite ärlig med mig, jag "tappade" till dig
(obegripligt)
jag använde (obegripligt) lite grann sluta Barbara
hysh, ungefär .... .... rätt eller fel?
lyssna på mig
kan du åtminstone säga att du överdrev när du sa att jag hade slagit dig
för det var inte det jag gjorde, jag ville få dig att vara tyst
man gör så när folk pratar för mycket "tappar" till dem med fingrarna, sluta nu hsss
det är inte samma som att använda våld Barbara
men sen var det
det var ingenting sen, jag försökte vara i rummet
okej, jag lyfte golfklubban och

jag tänkt fan inte klappa till någon med golfklubban
jag blir så ... deprimerad.... desperat när ingen hör
när alla käftar emot mig och jag bara försökt avsluta konflikten
de hoppar från alla håll, Barbara
jag vet inte vad jag ska säga, Bo
så som jag säger, jag begriper mig inte på dig
IDA!
Ida, .... varför kastade hon ut dig?
Kom Freja
Ida !
Ida, det är precis som jag pratade med dig om ...varför skriker du på Freja på det sättet?
Barbara, inser du inte att vi alla behöver terapi
alla tillsammans samtidigt .... om det ska funka
och jag tror att vi behöver prata alla som var inblandade idag! - helst så fort som möjligt
även om det kommer innebära en konflikt till så är det bra om vi pratar om det
nej, nej inte idag
Bo Ida ska åka nånstans, låt henne vila istället
bra, jättebra, men kan du lyssna på det här
kan du be alla komma till telefonen och sätta på högtalaren så att jag får prata med dem allihopa
mm det kan jag
vänta Freja , nej
okej
Bosse vill säga nånting till er alla, kom Hugo
IDA!
Nick, Bosse vill säga nånting till er alla
sätt på högtalaren, nå det är på högtalaren
hallå
det är på högtalaren nu
nä jag försöker bara säga att det här är nått vi behöver prata om, för att jag är ledsen att det vart en konflikt
idag, men, men, men
såna här saker får ju inte hända
ja
och jag vill att vi träffas alla inblandade en gång , så fort som möjligt
och försöker prata ut om det här, för det här går inte att ha hängandes i luften tycker jag
är det någon som tycker annorlunda
inte jag - kan vi bestämma en tid?
inte vet jag
Inte Idag!
nä, vi behöver inte göra det idag
men så fort som möjligt tycker jag
nej !
håller på (obegripligt) ... jag försöker hitta min jacka
jag tycker att en sån situation måste man prata ut om
och se till att det inte finns en massa saker som hänger i luften
hyser agg mot varandra och att det bara fortsätter
kännas jobbigt
mmmm
och behöver vi någon ytterligare som är med och är delaktig och som inte var med i själva ....
konflikten
nej
en utomstående person
nej
okej, vi klarar prata själva om det här
(obegripligt) vi visst det
som vem då, polisen eller?
nej men
nej jag tycker ju inte det heller, vi kan ju be nån vuxen person vara med
Freddy enhörningen
vem?
Freddy enhörningen
nämen larvpotta, lägg av nu .. men allvarligt
jag är ingen larvpotta, det kan du vara själv
köket
jag är allvarlig, jag är allvarlig Freja
... Freddy enhörningen
aja, får hantera ...
det går inte
hantera konflikter som du vill, är de kvar eller?
nej hon .... drog
jag tycker så fort som möjligt alla inblandade, kan du boka en tid med dem och tala om när

