jag skulle ..
framföra att han skulle vilja veta
varför polisen jagar honom
varför polisen jämt jagar honom, att han inte vill
hamna i fängelse
och sen vill han veta varför hans flickväns telefon
varför den telefonen är
hos er, jag vet inte, det är vad som sagts mig
vi har inte telefonen
och polisen jagar honom för att han gör dumma saker ... när han spöar Idas kille
kommer hit och hotar mig
kommer hit ... och
då är det inte konstigt att polisen jagar honom
han sa nått om några bilder
som fanns i telefonen, den som han skulle vilja återfå till henne
jag vet inte, de säger att jag fått nån telefon av polisen
polisen sa: nej, då får han väl gå och köpa en ny telefon, jag vet inte vad det handlar om med telefonen
men om polisen hittat telefonen, då borde den ju finnas hos dem, eller?
(obegripligt)
men då kan han gå till polisen och hämta telefonen, enligt honom så har jag telefonen, jag har inte nån telefon!
sen när kommer polisen hem till människor med telefoner?
och mo de jagar honom så är det som det ska vara ...därför att Bo!
allt han gör ... gör han stick i stäv med vad lagen säger
allt måste få ett avslut ...
lill-fröken åker till Ukraina
om han inte slutar, på riktigt Anna, jag har bett honom om det
jag började inte kriga
men vänta, en sak till innan jag glömmer, huvudet är inte vad det varit när man är gammal som jag
jag vet
han sa en sak till: om du kunde vara så hygglig och lämna tillbaka telefonen
och skulle tänka dig att fundera ut en förlikning
NEJ!
skulle han kunna ringa dig och bestämma hur ni kan lösa det
NEJ!
den diskussionen har vi redan haft
jag tror inte på honom
jag tror inte på Bo, inte ens en procent av vad han säger
om du tror på honom så drar han dig med sig
jag är övertygad om detta
jag tror inte ... Bo ljuger så fort han får en chans
det han gjort med mig, så att hela Sverige kunnat se det
han har berättat för alla, han har visat mina nakna kort
han berättade vem jag är, när jag aldrig gjort en fluga förnär
aldrig!
så som han levde med Mariola, som ordnade att han hamnade i fängelse
och i konkurs, med mig lyckades han i.a.f. åstadkomma nått!
men som han bara lämnade bakom sig och trampade ner, som han skrek och som han slog mig
och kastade sig över barnen med knytnävarna
förstörde allt!
han kunde aldrig uppskatta det han hade
Nej, jag kommer aldrig någonsin ... oberoende vilka konsekvenser det får
vet du varför?
han kan inte ha nått företag mera
Bo kan inte ha nått
det är därför som han är desperat
jag vet en sak, jag måste rädda mig själv och barnen
om jag hamnar hos kronofogden, då kommer dessa barn inte att kunna ha nått
och tack vare Bo, kommer jag att hamna där
om värmepannan inte blir betald
han hade inge problem att ta de sista slantarna, de vi hade ...
för att dra igång företaget och för värmepannan
han snodde helt enkelt dessa från Idas konto, plötsligt
Men Barbara, säg mig, hur mycket kostade bilen?

jag var inställd
att barbabag, att det som redan var gjort, att jag hade lagt ner så mycket jobb där
så du fick ingen hjälp av honom med det?
han hjälpte till när han hade lust
när han hade lust så hjälpte han till,sen var det ett avbräck på ett halvår
för att han var upptagen med annat
sen hade han inte tid
sen var han upptagen med annat
dessutom ska jag säga ärligt
jag var trött på faktumet att ifall jag behövde prata om nått så ledde det alltid till bråk
det är inte vad livet går ut på, att det ska bli bråk varje gång
bara för att jag sa nått fel eller gjorde något fel, man kan inte kliva runt bland äggskal
vissa saker kan man inte vända tillbaka
inte i Bo's fall
jag var med Ida på socialkontoret
för att de villa prata om det som hänt, att det kommit till en ny "orosanmälan"
.. Idas psykolog, för att Ida mådde väldigt dåligt
efter att Bo var hos dig
och efter att Bo hoppat på hennes kompis
och slog honom
vi var där igår och det som Ida berättade gjorde att jag satt där och jag grät
detta är något som även du behöver lyssna på, hur det ser ut från hennes synvinkel
det är flera saker som jag inte ville berätta om för dig, varför ska du ha ont i hjärtat
men som saker har varit den senaste tiden
för Bo finns det ingen återvändo när det handlar om barnen, kanske nån gång
men han måste gå i behandling först
Anna! om Bo träffar dig eller mig
då kommer han att vilja ha sina egen ordning ovillkorligen införd
för så har det varit fram till nu
och hur ser hans ordning ut?
hans ordning ser ut som så: att jag tecknar företaget
att han har sin telefon
att han åker runt i en bli som andra betalar för
och det är inget som berör honom
det är så som hans ordning ser ut
och att han gör vad han känner för
och om det är nått han inte gillar då kan han gapa, skrika ...
klappa till och alla ska vara rädda för honom
men vänta, vilken telefon pratar vi om nu?
den jag betalade för
alla andra gjorde allt för honom fram till nu
betalade hans räkningar, hans böter
fixade pengar åt honom, bara för att han var bekväm
han hade ett fantastiskt liv med alla andra
han struntade i ifall han inte hade till hyra
han struntade ifall han inte kunde betala för telefonen
han har inget sådant, han har inga räkningar
han hade ett bekvämt liv
han struntade med andra ord i allt
ifall han struntar i barbabag och ägnar sig åt "potatismos" som var en helt befängd idé
helt befängd
jag förstår, men vad ska han syssla med? du ska sköta barbabag och han ska sköta vadå?
han skulle hjälpa mig med det
men plötsligt hade barbabag blivit helt ointressant för honom
han ska överhuvudtaget inte syssla med några affärer, för det är inget som han kan
han kan inte, bara för att han inte kan betala för sig
dessutom har han i denna stund, Anna!
jag ska bara säga det att i denna stund
så har han förstört alla sina chanser att göra några som helst F¤%/#"ade affärer
att ingen någonsin kommer att vilja göra några affärer med honom igen
jag borde förmodligen använda mig av samma metoder som Bo
se till att han blir utan några som helst medel, jag ska ringa till hans socialassistent
och berätta vad han gjort, att han flytta pengarna till sitt konto

och sen får han se hur det känns att inte ha några medel att leva av
Barbara, är det inte dags att kanske sluta med sådana saker?
du "ordnar" detta till honom och han "ordnar" nått till dig
snälla Barbara
nu får han känna på sitt egna vapen
det är "karma"
det var inte jag som började
nej men ok, men du kanske kan...
snälla Barbara,snälla Barbara,snälla Barbara ... han började
och sen fortsatte du och sen han och det tar aldrig slut
kommer detta att fortsätta i alla era dager Barbara?
men Bo har gått för långt
men det kanske fortfarande går att vända, han kanske ger dig tillgång till barbabag
jag kan försöka prata med honom, Barbara
det han har gjort ... vill du se bilderna?
nej, jag orkar inte se nått mera nu
jag vet inte vem han är, Anna!
jag känner inte människa längre, jag vet inte vem han är
så många år som ni var tillsammans och du vet inte vem han är?
inte den här Bo
han sa det på sin "video" att jag var den som hejdade honom
och det kanske var just så
jag hejdade honom
bara för att jag inte kunnat tänka mig att Bo kan vara så ondsint och så vidrig
inga bromsar, ingen eftertanke bara skada alla människor
bara för att bevisa att han kan skada människor
inte i mina vildaste fantasier kunde jag tro att han var kapabel att gå så här långt
och om han kan göra det med mig så kan han göra det med dig och vem som helst som kommer i hans väg
han har åsamkat en enorm skada på sina egna barn
jag förstår dig, Barbara - jag förstår dig!
men du måste förstå mig också
men jag förstår
men situationen är helt omöjlig
för att vi ska sitta ner med Bo vid ett förhandlingsbord, Anna
om du säger nått fel så kommer ha att klappa till bordet förstöra något och så kommer det att sluta
och då vill inte jag vara där
han ser inte till att alla ska ha det bra
han skiter fullständigt i lånet
det är nått jag vet helt säkert
han skulle aldrig ha gjort det han gjorde ifall han skulle bry sig om konsekvenserna av ett lån
jag garanterar dig att han struntar i dina tårar nu, Anna!
det är vad hans sjukdom går ut på
att han inte ser, att han är empati befriad
om vi börja med alla födelsedagar
var förstörda för att Bo var förbannad
kommer du ihåg när vi lekte med ballonger
ännu i "Älvsjö"
det var det som var märkvärdigt, att han punkterade alla ballonger
Bo har ingen empati
du gråter och han känner sig helt oberörd
det är därför som vi måste fixa den här situationen utanför...
om du låter honom delta så blir han provocerad igen
men Barbara, det här är inget vi kan ordna utanför
det gör det visst
vi är inblandade alla tre
dessutom berör det barnen
det är i.a.f. min teori - jag har vandrat runt och funderat på detta hela helgen
självklart är vi alla inblandade
men du vet att det inte går att diskutera nått med Bo, Anna!
vad är det du vill höra från honom, han kommer att säga - jag gör så här
det säger han idag
när du träffar honom
men sen kommer han att aldrig göra det, någonsin

han kommer med sina villkor, han dyker upp med en lista med villkor
jag vill ha det, jag vill ha det, jag vill ha det
jag förstå, med det går ju faktiskt att säga nej och förklara saker
när vad det du sa nej till Bo sista gången Anna?
jag vet inte
och vad hände när man sa nej till Bo?
jag vet inte Barbara, jag vet inte
men jag vet
om man inte gör honom till viljes då blir det jätte bråk
knytnävar och skrik
det är vad som händer när man säger nej till Bo!
det bästa man kan gör för bo är
se till att kan vaknar och att hans handlingar får konsekvenser
oberoende hur ledsen han kommer att vara
så är han bara ledsen för att
han bara vill att saker ska vara som han vill att de ska vara
och sen går det bara runt igen, jag känner honom så pass många år
och det jag ser och det är inte bara jag
att det som har hänt
är en kortslutning i hans huvud och du inte kommer vidare med honom
jag trodde att det visst var möjligt till inte allt för länge sen
men förstår du inte att du pratar med en sinnessjuk människa, Anna ?
han nickar instämmande bara för att han tror på detta just i stunden
så fort han lämnat rummet så ändrar han på sin plan
han ser inte på framtiden, han ser inga konsekvenser
pratade med socialen igår och de sa att de skulle ta in honom till samtal en gång till
men dessa har hitintills varit fruktlösa
för att han ifrån säger sig allt ansvar
hela tiden
Ida började gråta igår och jag med
... vi ska ta in honom en gång till och försöka prata med honom igen
"myndigheter" är inblandade, polisen är inblandad, Anna!
... "åklagaren" .... socialen
rent generellt har vi inget egentligt inflytande över det där, det är inte så att vi tre kan sitta ner och i´hitta på nått själva
längre
för många människor inblandade i det hela
Bo måste ta konsekvenserna för sina handlingar någonstans
det är det som är den bästa formen för varje människa, ta konsekvenserna av det man gjort
jag var alltid den som ville ta initiativet till att sätta sig ner och prata
bestämma och utföra
han visade mig "fuck you" när det handlade om att hitta en lösning på situationen med pengarna
och alla pengarna som bara försvann
pengarna som skulle ...
... den där bilen Anna! den är ett utopiskt koncept
Bo har bygg en utopi, precis som med alla andra saker
... om du titta på hans projekt
Men Barbara, du var ju där
du åkte ju med honom och hämtade hem bilen
man kan säga att
nej-nej bilen!
bilen var fortfarande barbabag
när vi fått hem bilen till Sverige, då började Bo ändra på saker
då fick vi se
han började ändra då
första bråket i börja på Januari
För att Bo kom på att vi ställer undan barbabag
och att vi ska ägna oss åt "potatismos" nu
det var en chock för mig, om två-tre månader så skulle vi ju öppna butiken och börja verksamheten
hur länge sen är det ni började med butiken, jag har egentligen ingen insyn - hur länge har ni hållit på med det?
förlåt mig, men detta är realiteten här, jag funderar hela tiden hur ..
igår pratade jag med
säg det!
det kan hjälpa mig att förstå detta

jag har till exempel återkommande beting, nästan varje Måndag kommer det två poliser till mig och diskuterar...
för det som Bo har gjort är helt otroligt
vad har han?
han kommer hit mitt i natten
förstörde saker
han har skrämt mig och sagt att han ska göra mig illa, slå mig och så vidare
just därför behöver vi göra något, Barbara!
jag vet inte, borde jag skrämma/hota Bo på nått sätt?
nej det tycker jag inte
ni måste lösa
Barbara, ni måste sluta med det där
vi måste träffas alla tre
jag är rädd att träffa Bo!
varför kan inte du träffa Bo, vad är det du är rädd för?
jag är inte rädd, jag är rädd för Bo, för det första
Jag är rädd för Bo!
för det andra, jag litar inte på Bo!
jag tror inte på ett enda ord av det han säger
men jag kommer att var med, du ska inte träffa honom själv
det har ingen betydelse, det har varit andra personer Anna!
Men det var främlingar, Barbara!
nej, nej "han" ljuger han ljuger
fuskar
han tänker inte på någon annan än sig själv
Anna!
och vad han än skulle säga och vad han än skulle lova dig
så kan jag garantera dig idag
att han inte kommer att fullfölja något av det
men flicka, vad ser du för lösning här, vad ser du för lösning
vet inte
och för att avsluta, den sista tiden har Bo varit väldigt konstig
han flög på Ida, ville ge henne stryk på Gotland
helt enkel, händer, den sista tiden här ...
polisen var där
minst en gång i månaden
när han var här
han har slagit sönder väggar
i Januari
i barnens närvaro, vid Idas kompisar
viftade med ett baseboll trä, det var cirkus här
och då kom polisen och jag sa så här till honom
Bo, det här är sista gången som du
sen hade jag fullt jobb att förklara allt för alla föräldrar
det var inte bara mitt barn, det var även andra barn som såg det
ena killens mamma hade en kompis
och kompisens farsa dödade hans morsa och hon bevittnade det
herre gud!
och efter det är hon så känslig på människor som är "våldsam"
jag hade cirkus med den mamman, fast hon förstår det så kan hon inte låta sin son att besöka oss mera
hon är helt enkelt rädd, det sitter i ryggraden
och då sa jag. Bo! det här var sista gången och jag tog tillbaka anmälan annars hade det blivit rättegång
jag ska ta tillbaka min anmälan från polisen
men du måste göra nått med ditt beteende
du får aldrig skrika igen
knyta en näve och så vidare
det här är din sista chans, Bo!
och vad gjorde Bo, efter två veckor
hoppade på mig, ville strypa hunden
och då hade jag inga vittnen, du vet du måste ha vittnen
som tur var inte barnen hemma så att de slapp se
den 31-a Mars skulle jag träffa en kompis
vi var ute på stan, hade det skoj
och HAN bara dök upp här

och någonting med Freja, men när Freja kommer hem ibland vill hon vara själv
du vet det är alltid fullt med folk här, fullt av Idas kompisar
då sa Freja: mamma, den här Fredagen vill jag sitta själv
berätta vidare
var det inte du som pratade om pumpen, du sa nått om pumpen
men detta är en helt annan cirkus - just därför måste vi sätta oss och
när jag såg skrivelsen från den där snubben
"hypotekspension" där hotar de att
att de vill ha pengar, det är nått som måste fixas
det är nödvändigt
men var sak vi ta dessa nu är frågan
nej, vi måste fixa allt!
fixa allt i tur och ordning
vi börjar från börja och så får vi se vad som går att fixa, vad som går att laga
och Bo var här och väntade på mig och jag vet inte vad det rörde sig om
men du förstår, först slog han mig i huvudet
sen när han slog mig i ansiktet så spräckte han läppen på mig
när Freja såg på
det är därför som Freja inte vill prata med honom
sen började jag med ett handgemäng med Bo, jag gör inte det med honom, det är han för stor för
jag ville bara ha igen min telefon
sen klappade han till mig några gånger till och jag sprang ut
i strumplästen så att grannarna skulle ringa efter polisen
Oh Jesus, käre Jesus
jag är inte alls van med sådana saker
annars hade han garanterat skadat mig ordentligt här
men jag tänkte på pumpen, jag kanske ska försöka få tag i honom, den är ju inte betald
säg åt honom att att jag vill skriva över räkningen på dig
säg att jag hotar med nått Anna! hitta på nått du
att jag hotar att skriva över räkningen på dig
säg att du inte har pengarna, säg så
men det har jag inte
exakt, inte jag heller, han tog dem!
men som jag sa, säg åt honom att jag har hotat dig
att räkningen blir överskriven på dig
han med dessa pengar, om han fortfarande har dem kvar
om försäkringarna ska gälla, så kan ingen främmande person göra jobbet
det måste vara någon som har ...
ett tillstånd för att utföra det
alla sådana saker "våt" ström måste utföras av någon som har rätts sorts papper
annars gäller inga försäkringar
har ni en sådan person?
jag har!
men jag har inga pengar för denna person
det var en kompis här, kollade runt och sa att vi kunde göra det billigt
Bo hittade någon som ville ha 250 tusen för att fixa ett badrum
jag hittade en kompis som kunde göra det mycket billigare
och bra, för att han är bra
med den där pannan var det också en "fadäs"
min systerdotter sa att "tomek" har två sådana och att ni skulle kunna få en för 200 tusen, nej
vad var det han sa, 20 tusen skulle ni kunna få en för
men helt plötsligt
så råkade pannan bli beställd någon annanstans det är också en"fadäs"
för att "tomek" Barbaras son
gör sådana jobb
i många år nu
men Bo är förbannad på Tomek
visste du inte det?
ingen aning faktiskt
han skulle aldrig tillåta att tomek, sen så fick han delägarna att hamna i luven på varandra
de är inte kompanjoner längre
som vi köpte grejerna från
det är en gräslig historia, jag kände inte Bo från den här sidan

han har ett agg mot mig för att jag höll igen honom, det ska jag erkänna, att jag faktiskt gjorde
men som han beter sig, under det senaste året lite drygt
är helt obegripligt
bilen är helt förstörd
hur då, helt förstörd, den doftade som ny
när nu skjutsade mig till stationen
stämmer den doftade som ny, ända tills Bo...
däcken är utslitna, repor överallt
batteriet är helt slut
vad var det mera ...
fläckar överallt ... jag vet inte
vad jag ska säga, jag saknar helt enkelt ord
jag trodde att vi tog lånet till huset
för att det är vår sista chans
ja, för att det är det
det är dessutom ocker ränta, Anna!
Jo, jag vet
den räntan kommer att äta upp huset
och vad folk än säger runt omkring
så trodde jag att huset var införskaffat för barnen
att huset är avsett för dessa barn
om de skulle vilja bo där, två växande tjejer, de kanske får andra planer
de kommer att slåss om huset
nej, de ska inte slåss
det skulle jag vilja se, att de står ut att bo där tillsammans
nej de vill inte bo där
de sa det själva: vi renoverat huset, mamma
ökar värdet på det, sen kan vi sälja huset och dela på pengarna
jag tycker att de tänker helt logiskt, även Freja fastän hon bara är 11 år gammal
Ida sa, man måste investera i det här huset, mamma - för att det är nödvändigt
[obegripligt] är en investering , Anna!
hur man än ser det
det var så jag tänkte, vi satsar på företaget
men vänta det är inte allt, men han! ... helt plötsligt började han
berätta för mig, att barbabag
ska vi sätta åt sidan, för att han har en bättre idé
och då blev det blev för mycket för mig
han hade fått en fix idé att han ska börja sälja "potatismos" nu
okej
okej, vad är detta för något då?
"potatismos" är "potatismos"
jag förstår, men vad är det för ett företag?
Anna, jag har ingen aning!
att han ska blanda "potatismos" med andra olika saker
och att han ska köpa en bil enda från Kina
en sån "foodtruck"
för de pangar som fanns kvar och sen ska han åka runt och han ska sälja!
har inte nån aning om vad detta är
det handlar inte om det, det var en helt befängd idé, Anna!
den där idén kostade pengar, han köpte in nått sånt att blanda med
men det kanske är dit som pengarna gick?
nej, de där att blanda med betalade jag för
några konstiga uppfinningar, så var det ja, det var fortfarande på min tid
sen när han åkte in med bilen någonstans, den där bilen har redan renoverats två gånger
och att han kommer hit med den där tjejen
med några papper som han säger att du har skrivit på
att ni vill kasta ut härifrån oss båda två
Freja står här och gråter
herre gud
att hon hoppar på mig med nävarna och att polisen måste gå emellan
herre gud
på vägen när de åkte hit
så berättar de att de ska klippa av mig huvudet

och visat nått verktyg
vadå för verktyg?
vet inte, nått att klippa med, en skruvdragare och nått att klippa med
att mitt huvud passar in där
herre gud
jag vet inte hur Mariola var
men för mig är hon en ny Mariola
ja, hon hade sitt
hon hade sina utspel
och jag ser hennes ögon, de finns inte
det var första gången jag träffade henne, när de kom hit och ville kasta ut mig och barnen
när då ?
för knappt en månad sen
de kom hit med papper och väntade på polisen
att vi är "snyltgäster" sa han
det värsta är att han säger att du står bakom detta
han säger hela tiden
jag vet inte
jag vet inget
jag vet ingen
där ser du det var därför som jag var så förbannad på dig, jag vet inte
han säger hela tiden, han skräms hela tiden : du vet, jag håller min mamma i schack
att hon är så förbannad på dig
att kalla sina egna barn för "snyltgäster"
"jag har fastnat vid det", bara därför att jag
Freja sov här och grät
sen släppte han allt det där på "video"
hela Sverige såg det, Anna! folk ringde mig ideligen
säger du det
på en "youtube kanal"
han filmade allt, visade mig naken
visade dig naken?
ja! vad jag heter
var jag bor, att mitt företag är ett sådant att Freja har aspberger
och den där står och klappar honom på axeln
den sista tiden helt enkelt ...
under en månad gick jag runt i morgonrocken lämnade aldrig huset
vad jag hört, hon ringde, folk ringer till mig
och så ringde det en kvinna
var den där Anastasiia var "barnflicka", jobbade hos dem
och hon ringde mig bara för att hon är orolig för henne
i sin tur
men vänta, hur känner hon dig, varför ringde hon till dig?
jag vet,inte ... vet inte
har inte en aning
sen ringde det en annan person
bara för att prata om Bo och vad som händer ...
men var fick de din telefon och varför skulle de ringa just dig?
han är där, jag är generellt
...alla vet att vi var ett par, alla vet att vi har barn ihop
men du har ju bytt efternamn, hur kan de hitta dig?
jag vet inte
det handlar just om det, han har inte jobbat särskilt hårt, och har en bil
inget som han uppskattar, han är som ett litet barn
i hans sjukdom är han som ett litet barn, som om an inte får vad han vill ha
så stampar barnet och barnet slår med knytnävarna och det är allt
och han är inte längre nån liten pojke
men han är innerst inne exakt så, Ida ringde upp hans psykiater idag
och...
för att se vad man kan göra
du vet att det tar tid
att man får vänta och vänta
men jag sa att det är bättre att Ida ringer, att de tar henne på ett större allvar så som dotter

med mig kanske de inte vill snacka
jag är väl egentligen inte någon närstående för Bo
inte som hans dotter, en dotter måste de lyssna på
vi tänkte så här, att helt enkelt träffa upp den och att man får nått gjort
för så kan det ju inte vara
att han går runt och pucklar på folk överallt och att det är okej bara för att det inte finns vittnen
du förstår, polisen måste ha vittne, det måste finnas vittnen
många saker har hänt och många dåliga saker har hänt saker man sagt och saker man gjort
men av vad jag minns så var du och jag en gång ett bra "team" när det handlade om att kunna fixa saker
och att hålla ihop allt
och oberoende hur man ser det
det var väl lite dumt att du skuffade undan mig, Barbara
jag är ledsen och jag kan inte ändra på många saker - men en ska ska du veta Bo har varit protagonist i det hela
tro mig !
tro mig, en protagonist !
jag är den sorten som inte gillar att blanda mig i saker
att det var jag som slog larm, för att jag ville skona barnen
för att det han inte gillade så ordnade han med knytnävarna och med skrik
och nu helt enkelt, den tjejen
klappar honom på axeln, han har dessutom berättat att han är jätterik
... att han
och hur fick du reda på det?
just precis från den där kvinnan som ringde mig
men låt mig avsluta
vad var det du ville avsluta
hon har då berättat att han, han varit hemma hos dem
de verkar vara väl etablerade människor
hennes man har en stor reklambyrå eller nått
och det var just hon, att hon hade sett några bilder eller nått ... vet inte exakt vad det handlade om ... hon väckte mig när
jag sov på soffan
men att han berättat för henne att han är väldigt rik och att detta är hans hus
att han sålt ett företag för några år sen
du vet hon är från Ukraina, hon sitter här och väntar på asyl
så för henne så är det helt enkelt ...
var skulle hon ... hon kommer aldrig att hitta någon sådan människa nån annanstans
för henne är det helt enkelt himmelriket
har hon slutat jobba hos dem?
det är inget jag vet, inget jag ens frågade om
det var väl synd, det hade ju varit bra att veta
Anna, jag ska säga dig nått...
han träffade på henne på en busshållplats och han frågade henne ifall hon ville ha sex och hon hängde på honom
bara en sån sak ...
du vet hon ... vi skrattade åt detta tillsammans med Ida
att livet inte går ut på att ...
men hur fick du reda på det då?
Bo berättade det för mig, helt själv!
men från vad jag såg på "youtybe kanal"
sa hon t.ex. ... hon sa inte så mycket där
det var mest Bo som pratade, men när hon lyckats skapa en eller ett par meningar
då var den ena meningen sån
att han frågar henne: vad gillar du?
jag gillar att vara naken
och nästa var så... hon säger inte så mycket där
att kanalen är borta nu
jag har spelat in lite, polisen har sparat lite
och det andra hon sa var att hon gillar
att hon gillar ... du vet
vet inte hur jag ska säga "blowjob" heter det på engelska
det vet jag inte vad det är
det är "avsugning"
det gillar hon
alla människor är olika, det kan du inte ...
döma ut någon för, konstiga saker händer i världen idag

det handlar inte att döma ut, men jag ser vilket inflytande hon har på honom
om den vore positiv så vore det fantastiskt och det var vad jag trodde från början att det var så det skulle bli
trevligt - trevligt
bara bra
men när ja upptäckte att han blivit med brutal på grund av detta
att han sen går till någon kamrat och häller ketchup på honom
i Stockholm ... då vet jag inte ...
då reser sig håret på mig, den sortens Bo har jag aldrig träffat, Anna!
jag vet inte vem denna Bo är
han behöver någon som kan ta hand om honom
en psykiater eller någon som kan göra det på riktigt
finns det såna här ?
de borde låsa in honom nånstans, Anna han borde sitta inlåst
jag tror inte att han mår särskilt bra med sig själv
det tror jag inte på, Anna, det var tydligt
han vet inte var felet finns och han fattar inte vad som hänt
och hon ... tror jag
istället för att visa honom rätt väg, istället försöker förverkliga sin egna agenda
du förstår
jag ska säga dig en sak, jag tror att jag ska försöka
ringa runt lite
och så ska jag försöka komma i kontakt med honom
jag misstänker att även han borde närvara vid samtalet
det är inte bara du och jag som ska prata, det är ett trepartssamtal tycker jag
Anna, Anna ... nej!
då ska jag prata lite med honom
när det handlar om Bo, då är det nej!
jag kommer aldrig att sätta mig vid förhandlingsbordet med honom, jag är ledsen
det som han har gjort ... att han spärrat ut mig från min butik
och det handlar inte om mig, han har gett sig på mina barn, och då är det helt enkelt slut
jag är allvarlig, Anna!
okej, men jag vill försöka ringa honom, jag ska försöka leta reda på honom
måste få tag i honom och jag måste prata med honom
så kan vi inte ha det
jag vet en sak
han kommer att slingra sig från allt, han kommer att förklara ...
det är han bra på, men ha tycker inte att han är skyldig till nått, att han gjort nått fel
att det är jag som är skyldig till allt, att jag är odjuret som är skyldig till allt
jag minns att när jag träffade honom, då var Mariola också ett odjur
jag kan inte tänka mig att det kan vara så, sanningen måste vara nånstans emellan
och det enda som jag vet ... som man kan göra med honom
berätta för honom att jag skrämmer dig, att jag skriver över räkningen på dig och att du inte har pengarna
bara för att det är sant
berätta bara att jag skrämmer dig
skriver över på dig
det jag vet om Bo, att man inte diskuterar nått med honom
att han snurrar till det att du i slutändan inte kommer att veta var det började alls
han har gjort det med mig detsamma med Ida och detsamma med Freja
sen vet du inte vad det handlar om
efter att han kom hit, att han kallat oss för "snyltgäster" när han ville kasta ut oss härifrån
då är jag helt enkelt .. jag . jag
jag har inte en aning vem han är ... överhuvudtaget
och att han inte ser faktumet att
att Freja, du vet Freja
Freja var hans tjej, hon ...
sa det här är "min pappa" de hade fantastisk "connection"
av alla här, men plötsligt efter att han klappat till mig .. hon satt och du vet
hjälpte mig ... blodet sprutade
hela golvet var fullt, det var första gången som någon klappat till mig så, att jag fått läppen spräckt
herre gud
du förstår, hon är traumatiserad av detta, det var nått hemskt
de ringer till henne från socialen och Bo ser inte att detta är nått fel
vi sitter här, med "larm" nya lås, jag är rädd han brukade komma hit mitt i natten

slog sönder brevlådan
att han ringer mig kvart i ett och säger att han är på väg
med sin tjej, att de skulle hämta en telefon, jag vet inte alls vad det handlar om
att jag skulle ha den
vilken telefon?
jag har tydligen nån telefon
han förklarar det som att han gett sin tjej
nån telefon som jag ... jag vet inte vad det handlar om med den
och att polisen har gett mig
den efter att hon tappat den
att jag använder mig av den, jag vet inte alls vad det hela handlar om med den där telefonen
och jag ännu mindre
jag har inte en blekaste om vad det handlar om här
helt plötsligt ... barnen ska upp till skolan och jag för en telefon
att jag får informationen ... kvart över är vi hos dig och hämtar telefonen
Ida sitter här
och hon går inte ens ut och tar en nattcigarett - bara för att hon är rädd
efter det som hänt med hennes kille så är hon rädd
de handlar inte bara om dem
för det här var för dem, och jag kan inte tillåta att det här går åt skogen
bara för att Bo går runt och bråkar och slår med knytnävarna överallt
han bara ... han tänker bara på sig själv
det ingår i problemet som han har
jag hade också svårt att förstå det där, men när man förstått det
då vet man hur man kan hjälpa honom, ifall det ännu är möjligt att hjälpa honom
det finns två sorters terapi ... den ena går ut på att
att du hjälper någon hela tiden och den andra går ut på att man måste säga "stopp"
helt konkret - inte mera!
jag måste erkänna att min kunskap är begränsad här
men det gör jag!
och jag hoppas att om man tar ifrån honom precis allt att han kanske vaknar
det är vad jag hoppas på
och det handlar inte om mig, det handlar bara om tjejerna
att de ska sluta ha en sådan ilska till honom som de har just nu, jag har väldigt svårt att titta på Ida just nu
när hon sitter och säger: jag vill aldrig se honom igen
jag mår inte bra av det, jag mår som [obegripligt] mamma
oberoende av va de kommer att säga
så är det alltid deras far
de kommer att hela livet vänta på att han ska laga det han haft sönder
men den här situationen som vi har just nu är inte hållbar
men det vore väl bra att kontakta Bo, att vi skulle kunna prata med honom också, jag förstår inte allt som har hänt
Anna, Anna, Anna, låt det vara!
rör inte det där!
rör inte det där! för det där är ...
jag vill inte gå dit
Bo har visat sig från en sida som han aldrig visat sig från
och den sidan är en väldigt dålig sida
har du aldrig funderat på ifall nått hänt honom också i livet
jag förstår, man han saboterar livet för andra
och jag kan inte tillåta att han ska förstöra barnens liv
jag sitter här och försöker att hitta en lösning .. funderar nätter igenom
Anna, Anna, Anna Bo är sjuk !
han är psykiskt sjuk Anna!
ju förr du accepterar det, ju lättare blir det för dig
du är hans mamma och du tycker synd om honom och du skuldbelägger dig själv
så gör alla mammor
men i det här fallet är det inte ditt fel
det har hänt många saker i Bo´s liv
han har sen ett år tillbaka
förändrats helt, kanske ett och ett halvt eller två
jag har börjat upptäcka katastrofala saker
han lever helt i sin egna värld
han har nån sorts "drömmar" som

han måste kurera sig, annars kommer det att sluta illa
det här lånat slutade så ... Bo tog bilen
Bo tog pengarna praktiskt taget alla
Bo tog alla pengar som vi hade fått låna, Anna!
allt jag kunnat ordna så är det ett "larm" här
och en dator
dessa två är de enda saker som jag fått del av
dessa är de enda - Bo tog resten!
Ja ville inte engagera dig i detta men Bo har slagit Idas kille
men vad har hän, vadå slagit Idas kille ?
Ida tog bilen ... hon åkte
med sin kille iväg och handla, Bo såg bilen
och slog av honom käken
hela eftermiddagen satt de hos polisen, han slogs med Idas kille framför Ida
herre gud
Anna, Anna jag vet, jag respekterar det, det är din son men ...
... detta har gått för långt
någonting, jag vet inte vi måste träffas på nått sätt
och han får sitta inne för det här
jag har pratat, hans mamma var här
hans pappa, vi har pratat och de åkte till polisstationen
det kan inte fortsätta så här, det räcker för Ida nu
Ida kan inte mer
det är mitt barn och jag måste skydda det, Anna!
det som hände hos dig var helt enkelt något hemskt
det räcker helt enkelt
herre gud
vad jag har råkat ut för på gamla mina dar
jag vet, men han behöver behandling han behöver
att någon någonstans
Anna, förlåt mig, men Bo är sjuk, är sjuk!
det sista året
eller kanske längre så har det blivit sämre och sämre och sämre
det som jag skulle vilja att vi skulle göra tillsammans är att vi helt enkelt
se till att han får hjälp någonstans att han får behandling
han kommer inte att göra det från eget initiativ, inget han fattar och det är helt normalt
men jag måste skydda Ida, det kan inte vara på det här sättet, Anna!
jag kan inte utsätta mina barn för ...
hennes kille, du fattar hatt han fått läppen sönderslagen
herre gud
när hon var hos dig så ville jag ringa på polisen, men Ida sa nej
..jag vill inte att "farmor" ska vara nervös, och det är sant!
det kan ju inte vara så att alla är nervösa att alla är
..sjuka, inget jag kan tillåta längre, förlåt mig Anna!
jag har inga ord för det här
det handlar inte om ord, Bo är sjuk man måste nått ... förlåt mig snälla
föräldrarna kom ..
och de sa ... jag bad dem om ursäkt för att jag i slutända också kände mig skyldig
men de sa , nej - det är en sjuk människa
och detta hörde jag inte bara från dem, jag har hört det från andra människor också
på nått sätt måste vi sätta ett stopp för detta, annars kommer han att skada alla i slutändan
angående oss, vi har generellt i denna stund ..
att vi har ett "larm" i vårt hem
att jag bevakar hela tiden vad som händer utanför, han brukade komma hit mitt i natten
han slog sönder brevlådan
han kom hit med den där tjejen, det är cirkus det som händer på sistone, på riktigt
det är helt enkelt en cirkus, jag ska vara ärlig, jag var med Bo i så många år, men jag känner inte honom från den där
siden
när Ida ringde mig,när mitt barn ringer mig och säger Bo har slagit sönder hans läpp
jag kunde inte tro mina öron
men vänta en sekund, förut sa du käken och nu säger du bara läppen
läppen, han slog sönder näsan!
käken är nått helt annat,man hamnar på sjukhus för det

det har ingen betydelse
ingen betydelse alls
men det är mycket allvarligare om käken är sönderslagen
om det bara är en läpp så är det en helt annan situation
då hamnar man på sjukhus, man kanske måste ställa in den ... men läppen läker på egen hand
självklart ifrågasätter jag inte det du säger men
men du måste vara konkret, när du säger käken då får jag kalla kårar
för mig så har det ingen betydelse ifall det var käken eller läppen
det är stor skillnad
avslagna ben är något helt annat
jag vet men det handlar om
att han gjorde det framför Ida - Igen!
socialen ringde mig
några dagar sen
bara för att Bo upprepade gånger försökt ringa dem
och de sa som så, bara för att jag vill ha"ensam vårdnad"
det är ett slag för mig också, förstår du
nej det är det inte, inte för dig
men jag skulle vilja att
barnen, Barbara skulle ha både en far och en mor och inte bara en mor
men de har ingen far, Anna!
detta är något som du måste ta in till ditt medvetande Anna, de har aldrig haft en far!
Bo har aldrig varit någon far för dem
jag ber om ursäkt, förlåt mig Anna! förlåt mig för det jag säger här och nu
jag förstår att det gör ont, det gör det på mig också, men jag har alltid gjort mitt bästa
man kan anklaga mig för allt!
man kan säga hur dålig jag var, men jag har försökt göra allt för att han skulle kunna vara deras far
och det är inte mitt beslut, det är deras beslut
och det är inte så att jag ... jag har aldrig ..
när de var äldre så gjorde jag mitt bästa
jag vet att detta är en smärta , det gör ont på dem
för att detta är deras far
det är alltid bäst att ha två föräldrar
men när socialen ringer mig och säger: Barbara!
om vi vore som du
så så vore det bäst att "ansöka om ensam vårdnad" vi stöttar dig!
de har pratat med honom
han ser inget fel i faktumet att han är "våldsam"
de säger .... det är
jag vet inte vad som hänt med honom ... det sista året
kanske två år, jag vet inte
ingen fatta detta, Anna!
ingen fattar vad som hänt med Bo, detta började tidigare
men efteråt hände något
att han lever i sin egna värld, Anna!
vänta, sen sa du att det hände, efter vad?
jag vet inte efter vad, jag vet inte när detta hände
jag kan inte sätta ett exakt datum när detta hände
lyssna, jag försökte kommunicera med Bo
men problemet är att Bo ljuger och att man inte kan lita på honom
om jag skulle ... vid förhandlingsbordet
I Kista i Måndags säga nått med tillstymmelse till "jag godkänner detta"
då kan du direkt säga hejdå till ditt hus, Anna!
förklara
jag vill inte ha detta på mitt samvete, bara för att Bo aldrig kommer att åstadkomma någonting, Anna!
men vänta, vänta, nu förstår jag inte
för att skulden aldrig kommer att bli betald, den som vi tog
om jag skulle ha sagt Ja till Bo
till hans förslag, till vad han ska eller inte ska göra
och ni kan skära av mitt huvud Anna!
du får skära bort mitt huvud ifall jag inte har rätt!
att Bo redan har ett ny agenda
det är nya idéer varje halvår

som i ett "kalejdoskop"
och allt kostar pengar, Anna!
jag har levt med detta i så många år, därför vet jag
ingenting lyckades någonsin
och nu när Bo sett pengarna från lånet, det gjorde att han blev helt knäpp
men jag kunde aldrig tänka mig att Bo är ett sådant svin som roffar åt sig pengarna
han visste exakt vad de skulle användas till
vet du vad han sa till mig: vi kan vänta med pumpen och så ska vi köpa nån sorts vagn nånstans i Kina
jag vill inte säga det, men man kan inte säga nej, för då blev det bråk!
därför vill jag inte ha nån sorts affärer med ... när du vet att du gör fel ...
men att du måste fortsätta, annars så blir det bråk, sönderslagna väggar och ett hotande
du borde sätta dig och lyssna på Ida och vad hon känner
Men du nämnde att jag skulle kunna gå med dig till socialkontoret och lyssna på dem
SJÄLVKLART !
självklart!
men då kan du kanske ordna det
jag ringde till dem idag, vi kan gå så att du får lyssna
vad de säger om detta, det är på riktigt Anna!
han måste få behandling, för att han är sjuk!
och det blir sämre, sämre och sämre
de ringer tillbaka till mig, för det gör de alltid
och sen får vi hel enkelt, låt dem ...,
så får vi sätta oss så att även du förstår hur hela situationen egentligen ser ut
det enda som kan hjälpa Bo är ifall man sätter restriktioner på vissa saker för honom
och sluta tro på vad han säger, säga: nej, det är inte sant! för att han ljuger hela tiden!
lögn efter lögn efter lögn ... när jag lyssnade på vad han sa blev jag helt förskräckt
okej Barbara, när du fixat det så går jag med dig dit
bra-bra
bra-bra, du vet Anna, det kanske ...
jag fattar för att du är en mamma!
och det finns mycket känslor
hos en mamma, men ibland ...
men ibland och det är svårt men ibland måste i vissa situationer måste man vara objektiv
och ibland kan man inte hjälpa genom att stryka någon medhårs
ibland hjälper man bäst genom att skaka om!
det är va det handlar om
och i det här fallet måste man skaka om!
i vissa situationer hejdar jag mig inte ens, jag visste exakt vad han var på väg att säga
jag har hör detta förut, jag har hört detta så många gånger
bara för han ...
jag vet inte vem han varit, men från vad jag ser nu Anna!
det han gör
den här sidan av bo har jag aldrig tidigare sett
därför vet jag inte ifall han var sådan förut, eller om han blivit sådan nu
men jag... den här siden .. jag skulle aldrig tillåta att den sidan kom fram, jag skulle skälla ut honom efter noter ifall det
hände
jag vet inte hur man kan tvinga honom till detta
för mig är barnen viktigast Anna!
i dagsläget
för att han ser inte dessa barn, det är fruktansvärt
har ett problem med Freja i skolan, jävla skit!!
det är tredje dagen som jag håller henne hemma, kan inte låta henne gå dit bara för att hennes lärarinna är helt F&"#!ad
säger du det
helst av allt skulle jag vilja döda dem
vet du vad hon sa till barnet? hon gav barnet en lapp med
texten: här har du en tid till en psykolog bara för att jag vet att det inte är så kul hemma hos dig
har man hört på maken
precis, därför var jag arg så att jag skakade
jag skrev tillbaka till henne idag igen
att jag "sätter i fråga hennes pedagogiska kunskaper"
jag skällde ut henne som en hund, jag sa att Freja inte kommer till skolan förrän
jag får till ett möte med de imbecilla jävlarna där!

