Bo, kommer aldrig att kunna äga något så länge han lever
han kommer aldrig att kunna ha något jobb.... ingenting
vill ni ha krig?
då börjar vi kriga!
sen ringer jag "trygg hansa"
ni valde själva
jag har överklagat er fordran på mig
så hej då , det var det hela
men precis som jag har sagt
alla ..... kommer att förlora på det här
alla, precis som jag tidigare sagt
om ni drar ner mig i skiten, så kommer ni att åka med ner
jag garanterar det
detta var ett steg för långt
har ni förstått !
ett steg för långt, Anka!
nått sånt gör man bar inte
jag garanterar det
jag börjar idag, hej så länge ...
ni har berövat barnen sommarlovet
ni har tagit ifrån dem allt, eftersom jag är den enda personen som har kunnat ge dem något
och jag garanterar, precis som jag har sagt - att jag kommer att göra allt!
så att ni också blir av med allt
för att dessa ungar .... de har inte gjort sig förtjänta av detta
Freja sitter och gråter
Ni tar det från Ida
ni tar allt ifrån henne, så att det inte ens kommer att finnas ström
hon kommer inte ha något för att jag inte kommer att kunna äga något
jag ska inte sticka under stolen, men jag har inge pengar för att betala igen till er
det vet du mycket väl !
du vet mycket väl hur det har varit, och du vet att Bo har fuskat ....
göra en sån sak med mig ?
jag vet att det bara handlar om "stålar"
exakt!
det är vad det alltid handlat om, så som Alf har sagt
men på det här sättet!
dina barnbarn?
Mariola sa - det här är "äckligt"
alla säger samma sak
och ingen är arg på Bo, alla är arga på dig !
för att det är ditt fel!
du skulle ha stoppat honom, du är hans moder
och inte bara tänka på pengar.. och "min stackar son"
precis allt som kommer att hända härnäst är bara ditt fel!
därför att dessa barn!
kommer att åka på stryk
för att jag var naiv .... allt är ditt fel, Anka!
DITT FEL!
allt som kommer att hända nu är bara ditt fel!
för att jag har bett dig och jag har pratat med dig!
håll i honom, för att han är psykiskt sjuk!
och det vet alla!
skada barnen?
har inte han skadat dem nog?
läs det som de skriver i "familjerätten" om honom!
och hans beteende
det är därför som de har skrivit: att jag ska ha barnen
"ensam vårdnad"
"ingen kontakt alls med sin pappa"
"att han eventuellt kan skicka ... kort till dom"
"tack, säger rätten"
ni kan ta mina pengar, jag har inga pengar kvar
om de kommer hit, så ger jag dem

allt som är ditt och allt som är Bo - vi låter "kronofogden" ta allt ert
nått sånt tänker jag inte tolerera
vilket vidrigt beteende!
precis som jag har sagt, Bo kommer att betala för detta!
på Måndag... så ringer jag
där jag sagt att jag ska ringa
ni får betala för detta båda två!
precis som jag har sagt, vi kommer alla att få gå iväg med våra resväskor härifrån
och även du därifrån!
jag kommer att ringa till banken med
jag garanterar dig detta!
för att alla människor är emot er!
du har manipulerat ut alla människor, Anka!
och det vet både du och jag
jag har pratat med väldigt många personer
vissa kommer självmant och berättar
att du har utnyttjat flera människor
men mig kommer ni inte kunna utnyttja, jag drar med er i processen
och Bo kommer att få betala för detta, det garanterar jag dig
alla underskrifter;Anka! varenda underskrift
som du gjort, det är Bo som kommer att få på pälsen för detta
Det är du som skadar honom, du slog honom när han var liten och nu skadar du honom ännu mera
du har berövat honom hans barn, istället för att varna honom och prata allvar med honom
eftersom ingen av er svarar, har har ringt din mamma också
du kan spela in detta och låta alla lyssna, jag ville säga så här:
Jag fick ett "brev från kronofogden" idag
"okej"

jag hoppas att du nu förlorat ditt "socialbidrag"
och så kommer jag att fortsätta med alla saker, varje liten sak Bo!
det ända du får behålla ...
nu har du gjort mig förb... det här är inte riktigt och det vet du !
du vet mycket väl vad som gällde med lånet
du vet mycket väl var pengarna har gått, du vet vad du har gjort med dessa !
det här är helt enkelt .... svinaktigt
så gör man inte !
du har berövat dina egna barn, som jag hoppas
som jag hoppas
att jag kommer att lyckas
ta ifrån dig!
du har berövat dem allt som jag har kunnat ombesörja för dem
du bryr dig inte om nått sådant, för du tänker bara på dig själv och du är dessutom sinnessjuk
men detta
som jag har sagt
jag drar med er i fallet
precis som jag berättat för din morsa, jag vet inte om hon hunnit lyssna på inspelningen ännu
jag drar med er i fallet , Bo!
"din skuldsanering är borta" allt!
så som jag har sagt !
detta var ett övergripande fel!
för vilket ... alla .... i det här kriget finns det inga vinnare
i det här kriget åker ni med i fallet
med samma sorts kraft som ni har använt mot mig
detta var ett steg för långt
jag är skitförbannad!
skicka detta var du vill, publicera detta på "internet" om du vill
visa alla människor hur förbannad jag är, men du, såna saker gör man bara inte
en farmor gör inte så mot sina egna barnbarn
man göt inget sådant !
när hon vet att hennes son inte är kapabel till att göra någonting
när det handlar om barnen
ni tog ifrån dem sommarlovet, ni tog ifrån dem allt!
jag hoppas att du är glad nu!
var det vad du ville åstadkomma
ni gjorde mig... "okey" ni skadade dessa barn
något som jag inte överhuvudtaget kan förstå
det var ni som startade kriget, Bo!
varsågoda!
(obegripligt) ... jag ville bara säga
att jag kommer att ge igen!
med en så enorm ... med samma sorts kraft som ni har använt emot mig
hejdå

