
här är jag
Jag ville säga följande
det som hände igår
Jag förstår att jag är skyldig dig pengar
men jag är inte ensam om det
och i samband med det
har jag bestämt mig för att göra så här!
med tanke på vad som har hänt
att jag kommer att få en skuld
... och så vidare - Jag har gjort så här
Den här gången kommer Bo inte undan ansvar
för vad han gjort, för att han samarbetat med mig
Jag har därför gjort enligt följande, för det första
Jag ringde igår till hans försörjningsstöd
när han vill ha den, då får han reda på att den inte finns
mitt nästa steg är som så, och det skulle vara bättre för dig
och för honom att ni stoppar upp, i annat fall kommer jag ...
jag säger så här!
på onsdag !
den andra .. kanske  andra Maj
Har jag planerat möte hos
kronofogden
eh,  jag ringde dit igår .. och frågade
Jag lämnade förstås varken namn eller
personnummer
... Jag frågade vad som händer
ifall någon har "skuldsanering"  och samtidigt har tagit ett "lån"
( obegripligt )... inte kan ta nått i en bank
de sa att det då blir frågan om "omprövning"
och att det då som regal handlar om lånets storlek
Och då sa hon - å nej, då är det nog kört
men därför att ... den
.... "skuldsanering" kan man bara ha en gång
därför ... jag
jag vet inte , vet  inte
hur ni tänker
men, han sitter ... så länge han
lever på nåder hos någon annan
han kommer aldrig att kunna
ha något, någonsin
så länge han bor i det här landet
och det är det
nästa grej, jag kommer att utnyttja allt
exakt, det jag vet om er är omfattande, för mig
är det helt enkelt svinaktigt
det handlar inte om mig, det handlar om barnen
ni har berövat den sommarlovet, ni har berövat dem allt
ni har berövat mig möjligheten att arbeta, Bo har tagit allt ifrån mig
och bara därför att, bara därför har jag bestämt mig
därför .... allt som
jag hjälpt er med .... systematiskt
att jag nu ska ta allt detta ifrån er
Jag hjälpte Bo med "socialbidrag"
den har jag tagit ifrån honom
Jag hjälpte Bo  ....
eh... eh "skuldsanering"
ska göra samma sak där
med varje minsta lilla detalj
NI har vidrört mina barn ... och
Det är det sista man gör .... DÄRFÖR!
(obegripligt)
Gör vad ni/du vill ... men glöm inte
att allting har



att svärdet är tveeggat
Något ni uppenbart glömt av ... istället
för att sätta er ner med mig och prata som folk
inte sitta och leka "stor ägarinna"
Jag hjälpte honom med "skuldsanering"
aha, det jag slutade med - ni kan kasta ut oss härifrån
men precis som jag tidigare sagt - svärdet är tveeggat ANKA!
glöm inte bort det .... han har redan ordnat så att dina barnbarn vänt dig ryggen
Ida sa, väldigt tydligt att farmor
bara är upptagen med pengar
Men att hon är rädd för Bo !
Jag vet inte, men jag ... absolut
Jag har lånat pengar och det är ett faktum som jag instämmer i
Men det är inget som jag ska sitta ... inget
som bara jag ...
glöm inte bort det, inget jag själv ska sitta för
jag kommer att dra med er ... för varje liten obetydlig detalj
därför att ni har "nappat tag" i barnen
De kommer inte att ha något
bara för att jag nu bara blir tvungen att betala igen din skuld
Generellt så
skulden var min och Bo's
Och vem tog mest pengar från "skulden"
Bo!
Bo köpte prylar
och detta blir mitt nästa steg
nästa steg är som så
(obegripligt)
Jag vet inte, jag vet inte hur ni tänker
Men precis som jag sagt ... enligt er - du vill inte äventyra
din sons liv ... han kommer alltid att vara beroende av någon
Om jag vore i era kläder, så skulle beakta allt väldigt nogsamt
Men jag är SKITFÖRBANNAD
för att jag är skyldig dig pengar
detta var nått jag förstod med en gång
Bara för att det var jag! som ville fixa "företag"
Ha en bil, för att kunna fixa körkort
Fixa allt ! men det var Bo, som var någonstans vid sidan av
sprang runt som en galning, ingen fattade vart
det var jag, och jag skrev och berättade, Anka!
att jag visst kommer att betala igen skulden
att jag ska försöka betala igen krediten
Men nu så skiter jag högaktningsfullt i allt!
Ifall men gör så här med mig
det här är svinaktigt!
Jag, jag  (obegripligt )
(obegripligt) så trodde jag
Jag vill inget sådant (obegripligt )
Inget sådant ... du "stor ägarinna" och han "stor ägarinnans son "
Det dummaste ni kan göra är ( obegripligt)
Skrämma mig med vadsomhelst
Det är det sista ni ska, och Bo som känner mig i 18
år ... och han gör likadant, ni borde ha lärt  er
att mig skrämmer man inte
med mig kan man diskutera och med mig kan man beröra ämnen
och med mig kommer man fram till ett avslut
och med mig beslutar man saker och sen håller man sig till besluten
Detta är inge Bo gjorde när det handlade om den här skulden
Han har lurat mig, och barnen
och det handlar inte om hans festmö
Det handlar om vad han gjort mot Ida,
mot Idas kompisar
(obegripligt)



(obegripligt)
Det var inte frågan : om jag ska ?
Jag sa fel, ja, jag kommer att göra det!
Jag kommer helt enkelt att göra varje grej vilken
som jag kan utnyttja, så som ni utnyttjat det ni kunnat
det var FÖRJÄVLIGT! tycker jag
så gör man inte!
självklart du är den
"mäktiga" "fru ägarinnan"!
..... .... .. "äga någonting"
... ....  "äga pengar"
då måste man ha lite förstånd, Anka! du får ursäkta
du kan nu få vara hur sur du vill på mig
.... men det har du väl alltid varit
men till detta behövs ett förstånd
och det spelar visst ingen roll vart du föser iväg oss och det är ditt nästa steg, något jag redan vet
det finns inget mera, bilen är tagen
oj-oj ...  stackars lilla Bo.
men det är också nått som jag ordnat åt honom
Jag har hjälpt honom med allt!
"hypotekspension" var också min förtjänst
med allt, men varenda lite pryl!
Har han flyttat till dig
nu när han bor hos dig, det handlade bara om "socialbidrag"
bättre (obegripligt)
om någon balanserar saken på eget
ni har .... mig till rätten, jag har viss förklarat för dig
Jag ... Bo (obegripligt)
Bara för att han skulle vakna - för att han är en idiot!
Han har gjort precis allt för att förlora sina barn inte erövra dem
inget han förstod
men att göra rättssak om pengar
som vi har spenderat ( obegripligt)
vilka jag !
(obegripligt)
...min firma
där pengarna inte alls kom från dig, han skulle garanterat slösat bort dessa
på dumheter !  jag var chockad när
vi träffades, det var helt enkelt sjukt!
HELT SJUKT!
du och din son, skratta åt dumheter
när läget är allvarligt
skratta, helt obegripligt för mig
var ni har ert förstånd, det handlade ju om barnen
barnen är "%&!(¤" framtiden
du koncentrerar dig på en människa som håller på att drunkna
han drunknar varje dag - av
honom blir det aldrig något mera - det är därför som jag inte fokuserar mig på honom
Fattar du?
Jag har fokuserat mig på honom (obegripligt )
jag trodde att han kanske kan förändras
han kommer aldrig att förändras, han kommer bara att bli sjukare och sjukare
Jag är SKITFÖRBANNAD
ni har lyckats att reta mg maximalt
För att ni bara vill visa mig nått, där ni inte har något
inflytande alls
Jag blir inte sucktad av pengar, jag blir inte sucktad av makt
ni kan kasta ut mig härifrån imorgon, det kommer ni säkerligen att göra
och gör det, men precis som jag sa
svärdet är tveeggat!
Bo kommer att få se på det andra egget, nästa vecka när han går till "socialen"
och vill ha socialbidrag, finns inte längre, och be till gud!
för att han inte (obegripligt) men jag kommer att göra allt...



Exakt så, det var han som ... ( obegripligt )
tog "social"
hur !
han tog ett lån hos dig
(obegripligt ) .... ... det kunde vara Alf
varför inte, ännu värre
sen kommer "skatteverket" att ge sig på er, hon sa exakt det
jag kommer att göra det, Anka! jag är så
förbannad på er ... ni har gjort
bland det värsta man kan göra
Ni har berövat Ida och Freja friheten
som de kunna ha med mig !
Ifall du inte vore så korkad
och om du skulle ha pratat med mig på ett vanligt sätt, istället för
att spela " stor ägarinna"
Jag säger det bara därför att ni ska veta
det var jag som gjorde det, jag gjorde så att ...
att ... jag berövade honom hans "socialbidrag"
för det andra ... det här är mitt sista
mitt sista
om jag går dig på Onsdag då är Bo's framtid
helt "nerbajsad"!
jag har funderat på det
Jag ville göra det igår
men jag tänkte
om jag har ett samvete, för att Bo, han hade inget
Bo hade inget samvete, inte du heller
(obegripligt) för att han gjort det han nu har gjort
Absolut, pengar ... du får ...
troligtvis får du igen dina pengar
vi får se hur upplägget ser ut och hur mycket jag är kapabel till
betala av
nån bil får Bo aldrig se
Bilen är skuldsatt
(obegripligt ) för saker till vilka han tog pengar ....
bara glöm det
om det var det han trodde, han kom bara
dit för bilen
hemskt! jag har berättat
(obegripligt) jag tog ett lån, ingen frågade mig
Bo struntade i allt, som vanligt
(obegripligt)
han kommer att göra samma sak med dig, om du köper en bil åt honom
då kommer han att vara lika vårdslös som vanligt
Jag vill inte att du kommer till mig med ditt "ekorrminne"
där du minns vad du känner för - du minns exakt vad han gjort med dig
du kommer viss ihåg när du gömde dig för "kronofogden"
för polisen o.s.v.
Bo har inte förändrats alls, bara blivit ännu värre
han har ingenting
en gång i tiden hade han nått, nu har han inget
exakt!
Jag önskar er helt enkelt lycka till
Om jag vore som du skulle jag ringa
till rätten (obegripligt) om en stund
(obegriplig) Berätta för honom i så fall
(obegriplig) jag ska göra exakt samma sak som han gjorde med mig
Han sabbade mitt företag, han tog allt ifrån mig ... rensade min dator
på alla foton, han gjorde allt!
(obegripligt)
Jag var den enda personen som ännu kunde ha nått
i det där sällskapet, och som tänkte logiskt
nu menar jag allvar



den ända personen som...
Om om det inte var så, jag ska avsluta nu
att Bo var ett svin när det gällde bilen
Han höll inte ett enda löfte
när det gäller lånet, han höll inte ett enda löfte
saker som vi var "överens" där höll han inte nått
Jag visste inte, när jag skrev på detta med er
Jag trodde att jag ingick ett avtal med ansvarsfulla människor
NEJ! - jag ingick avtalet med ett gäng ... ...
"jesus christ" jag vet inte
jag vet inte, jag vill inte förolämpa någon men ...
men det där var helt enkelt ... ingen visste något ... BO visste!
han vet hur man manipulerar
men jag skrev på, jag trodde helt enkelt att du har ett annat...
Att detta skulle vara för dina barnbarns bästa
det var väl vad det från början handlade om
Men som jag sa, jag ska aldrig höra av mig till honom igen
Jag vill aldrig se honom igen
eh
exakt som hans barn, för det han gjort
och
och dumt som den, anka! bara därför
du hade ett tillfälle, du hade ett riktigt bra tillfälle
jag vet inte
Jag ringer till "Baska" och frågar vad det handlar om här
hursomhelst - jag ringer henne i.a.f.
Bara för att jag nu måste berätta min version
annars kommer ni  att göra samma sak med mig som ni gjorde med "Mariola"
Och det kan jag inte tillåta
(obegripligt)
Jag
vill ni slåss med mig, glöm då inte att
glöm inte bort att svärdet är tveeggat
ni har sparkat mig på stället där man inte får sparka mig, ni har sparkat på mina barn
(obegripligt) vi får se när domen dyker upp
(obegripligt) ... betala
men som jag sa, inget bedrägeri när man ska förhandla med mig
och inte med "penning auktoritet"
som att vifta med ett rött skynke framför en frustande tjur
att han ännu inte lärt sig detta?
sista gången, nu tänker jag inte ringa mera, tror jag
jag ska lämna dig ifred, annars ringer du polisen, så som han också brukade göra
Jag hotar dig inte
Jag berättar bara
Det här är absolut inget hot
du kan alltid stänga av, säga "Baska" sluta, gör inte så
Jag hotar dig inte Anka!, jag hotar dig inte
Jag tycker bara att ditt gråa hår
är helt oviktigt i jämförelse med barnen
vilka ni misshandlar
jag kommer inte (obegripligt)
Bo började och Bo får ta konsekvenserna
Bo får äntligen
Bo får äntligen ta konsekvenserna av sina handlingar
Han hade fantastiska barn
Super barn och en kvinna som kunde tänka
jag ville inte ens vara hans kvinna, men nu handlar det om nått annat
"nu är det sista"
"på riktigt"
"sen ska jag gå och titta med Freja på, Shreck"
men ....
den sista ... jag vet inte
"jag .. dig .. aldrig"



Jag vet inte varför jag ringde ännu en gång
jag är
jag kan inte ringa på det här viset
jag kan inte vara ett svin, men ni började
jag honom
jag skulle aldrig skada honom på det där viset
men tyvärr, om han gör så här
jag har inget val, bara för att han skadar..
jag har berättat för honom, och för dig med
allt kan vara okej
man kan göra saker i gråzonen, man kan göra halvskumma saker
men när någon skadar barnen
då är det helt enkelt "stopp"
och nu har just detta börjat
han har gjort detta tidigare
jag väntade i lugn och ro och avvaktade för att se vad han gjorde
Jag tog kort, jag filmade
jag gjorde precis samma saker som han
jag filmade det  som....
så som han gjorde med mig, spelade in
han kommer garanterat att lägga upp det här någonstans
dumt ..... dumt .. för att de här barnen ... men det har jag redan berättat för dig
de hade bara dig ... dumt blir det så där
helt enkelt nej
nej
Jag är rätt ofta i Kallhäll och jag
tittar rätt ofta åt det där hållet och funderar "herre gud"
dumt
dumt Anka! de växte upp
till unga coola brudar
väldigt dumt
jag försöker inte övertyga dig på nått sätt
från och med nu kommer jag bara att agera
att jag är så förbannad, att jag har svårt att komma ihåg sist jag var så pass förbannad
båda två
det handlar inte om att jag är skyldig dig pengar
det handlar om sättet på vilket
ni vill åstadkomma det
ni vill ha
som ni inte har någon rätt till
på ett vidrigt oärligt sätt
så som ni gjorde med Bo's
farsas lägenhet
just det
där han ligger eller flyger runt bland änglarna
men det här kommer jag aldrig att släppa, precis som jag sagt
det har ingen betydelse, du kan anmäla mig var du vill
jag ska göra samma sak med er som ni har gjort med mig
jag vet inte,vill ni ha krig
det är inte ens ett krig
men nu gjorde Bo mig förbannad, han tog ... du tog
och han
tog allt från barnen, allt de kunna ha
det har han redan tagit tidigare
då när han tog min sida, tog min tillgång till allt
han har bestulit mig, han har bestulit mig på mina saker


