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så går en kille fram till han ”va fan säger du för nånting?” så får han en smäll um
så flyger alla på oss så blir det bråk där där där där och då var min kusin vid ett
stängsel um så var det åtta pers på han um så många sprang ju för å hjälpa honom ah
just det å så springer dom dit så det blir kanske åtta mot sex då eller nånting um så
blir två tre knockade han blir knockad de:: asså det går hur som helst å så får han en
sten i huvet så han ramlar ba ner um men det här vet inte vi om ok förstår du för
ni är nån annanstans asså vi är längre ner ja vid ett garage um å så springer en kille
förbi ”ah han känner inte jag igen” ”pang” ger man en säger ba ”ah han är inte från
Z” å så skriker han ”om nån rör mina kusiner jag kommer knulla hans mamma” så
ger man också får man själv en smäll um så tittar man bak så han din kompis gett
honom en smäll asså det var som Braveheart har du sett den filmen um ((fniss)) asså
det är totalt slagfält ah alla ba ja ja känner du inte igen han han kanske var på väg
å springa till bussen jag vet inte nä men han såg skum ut han sprang upp ifrån um
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det är det värsta bråket jag har vart med om tror jag ah jag förstår det så kom det
massa polisbilar å kom det äldre grabbar med bilar å jagade folk jagade oss ok å så
ringde man sina kusiner asså det från en sockerbit asså det kan hamna till mord um

