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?

för att jag måste också få reda på detaljerna, jag har inte nån bra koll alls på dessa saker
bilen kostade 250 000 kronor
och sen så fanns 100 000 kvar hos mig
men det fanns ju massor med pengar, du hade ju över en halv miljon att disponera
ja, men Bo gjorde så ...
var tog alla dessa pengar vägen?
bilen gick sönder, för att han åkte på en sån... där fick jag betala mer än 15 000.nu, den nya?
JA!
för att monter dit en dragkrok, nästa 15 000.vad hände sen, han köpte några delar ... Anna!
det där var över 30 000 kronor
även polisen säger ... !&¤%¤#
alla skrattade åt mig att det fanns så mycket polis hemma hos mig
bara för att han var så envis
bilen var köpt .. som jag sa
jag fixade allt, jag sa övningskör med mig
det var ju meningen att jag skulle ta körkort
det ledde bara till bråk
han skulle köra Ida
han lovade att köra henne till stallet
det gjorde han aldrig ... han gjorde det en gång och då var han så förbannad, som vanligt
han lever i en drömvärld, han lever i en drömvärld hela tiden
att han skrämmer mig, att du bara gillar småbäbisar och att du inte gilla tjejerna nu när de blivit stora
att han lurade dig att hans tjej var med barn bara för att du skulle vara mera medgörlig
jag sa det här vill jag inte blanda mig i, det får du göra själv
säga sånt till mig?
vet du vilken klyfta detta skapar mellan dig och mig ... för det är vad det handlar om
mina tjejer, som jag älskar jättemycket
jag kan bråka och trilskas med dem
men om man tänker efter så är jag den enda som tar hand om dem och det är så som det alltid har varit
Bo flyger nånstans, ingen vet vart
och den där telefonen, jag vet inte vad han menar med det
jag har ingen telefon, jag har inte fått nån telefon ... jag vill bara att han lämnar mig i fred
jag vet att ...
vänta lite, han sa nått mera ... telefonen och sen sa han att du ..
att du haft kontakt med damen ...
där hon jobbade, eller nått sånt
som han slängde ur sig, jag vet inte hur kom det sig att du hade kontakt med den damen?
ja, det stämmer!
men på vilket sätt? ringde hon dig?
hon ringde mig!
varifrån hade hon ditt nummer?
vi kontaktade varandra på facebooken först
AHA
för att hon sa att hon är väldigt
att hon träffat Bo, du ska få reda på vad hon sa exakt...
hon sa så här, Bo är väldigt konstig
och att de är väldigt oroliga när det handlar om den där tjejen
för att hon är naiv, sa hon
ja, så sa hon
och hennes situation här, är väldigt ..
ehh, hur sa hon det där...
för att hon väntar på asyl
hon kan vara här idag och vara borta imorgon
det är principen
sen sa hon att Bo var och hälsade på hos dem
och att det han berättade var helt sjukt
men berätta igen, var det hon som hittade dig på facebooken?
Ja!
men hur visste hon att du var Bo's ex.?
tänk, jag fattar ingenting av detta
att

jag ... när bo slog mig och hur han betedde sig sista gången när det gäller oss
då sa jag bara håll dig undan, låt oss vara ifred, vi klarar oss på nått sätt
men han fortsatte komma hit, fortsatte bråka med oss, jag vet inte vad det är han ville
slutligen, när han slog mig...
då avgränsade jag mig och sa att jag inte vill ha med dig att göra mera
men jag gjorde inget annat, han åkte med bilen ...
när var det här?
och
och när han tog pengarna, då blev jag förbannad
när han tog alla pengar från Idas konto
som egentligen var gemensamma pengar som vi skulle disponera tillsammans
hur mycket tog han?
det var som så att vi egentligen inte ville ha så mycket med Bo att skaffa, efter Gotlandsresan förra året
där han verkligen behandlade Ida illa
och det samlas på hög, polisen jagar honom, ja de jagar honom
de jagar honom av en anledning
knappas för att han varit snäll och timid
men jag såg hennes inflytande på honom
utan henne, inge problem
jag fick se det, jag hade inte sett detta förut...
men när de var i huset såg jag det
hur hon hetsade honom, hur hon hoppade på mig
du vet, jag slåss inte med människor, vad är detta för att sätt?
jag skulle aldrig besöka någon på det här sättet de gjorde
hon betedde sig som om hon var hemma hos sig själv
hon lekte med persiennerna
petade på markiserna med ett finger
hon rörde blommorna
jag tror inte att jag har samma egenskaper
du skulle ha sett, hon var hemma hos sig själv i det där huset
hon tittade i fönstren, hon kände sig hemma
han hade berättat en massa för henne, den där kvinnan berättade detta för mig
du förstår, hon räknar med något
var ska en sån lill-fröken från Ukraina kunna hitta nått bättre?
jag har läst för mycket om Bo´s beteende
så jag vet precis hur det ser ut
Jag och Ida försökte prata med honom
för ett tag sen, man han vänder på allt
han ser mig som roten till allt ont
man kan säga många saker om mig
jag kan vara dryg och arrogant mot människor, men när det gäller Bo, så var jag alltid reko
han funkar så här, om du är snäll mot honom så tar han bara för sig mera
han utnyttjar faktumet att han är stark att människor är rädda för honom
hans tonläge, hans bråkiga humör
han tog pengarna och jag blev helt plötsligt kvar utan några medel
utan företaget jag skulle kunna driva , utan någonting
han tänkte inte på oss
jag har lagt in alldeles för mycket arbete i det här
jag titta på min sida som han sabbat och där han skrivit hemska saker
och vi har betalat för modeller och olika andra ...
han tog alla mina bilder, han rensade min dator på alla bilder
allt, han har tagit ifrån mig allt!
och det handlar inte bara om mig
såna som mig finns det två till av
en annan snubbe som han också hjälpte med sidan
det kan också vara anledningen till varför polisen jagar honom
den snubben ville han slå, han hällde ketchup på honom
framför alla människor, jag såg ....
och hans tjej står och klappar honom på axeln, så här kan det ju inte vara, Anna
Bo måste man stoppa och inte klappa på axeln.
det är ju inte !&¤#%¤ "vilda västern", Anna
han snodde hans sida också
men tänk om snubben aldrig betalade Bo, när han var klar med jobbet?

Bo .... du vet det var på samma sätt med mig och med en person till
det handlar inte om att han inte betalade
Betalade han?
jag vet inte, en grej med Bo funkar så här...
han gör på sitt sätt, han gjorde samma sak med "BARBABAG"
han frågade aldrig mig, han gjorde bara som han ville
sen när jag eventuellt inte gillade nått, då var det bråk
det fanns inga såna stunder då vi kunde sitta och bestämma nått tillsammans
för att Bo, han hade inte tid till sånt
han bestämde saker själv, sen gjorde han nått
så som han själv ville
sen när det visade sig att detta inte lirar med det andra
då blev det bråk!
han måste hejdas!
därför ... jag är rädd
när han var själv, då hade man ett större inflytande över honom
man kunde t.o.m. prata med honom
men inte nu längre
jag vill inte ens prata, jag vill bara...
att någon ska ta hand om honom, så att han vaknar till!
när socialen säger att jag ska söka ensam vårdnad
socialen, Anna!
det är en myndighet, jag är helt enkelt rädd
det enda som jag har, är dessa barn
utan dessa barn dör jag, Anna...
därför förstår jag dig, detta är din enda son
men man får inte klappa honom på axeln just nu
och absolut inte diskutera med honom
det är som att hantera ett litet barn
små barn står och stampar om de inte får vad de vill ha
stampar skriker slänger sig på golvet
jo, jag vet, men
du förstår, när Bo var liten gjorde han aldrig så
jag såg andra barn slänga sig på marken och skrika
han tittade bara på en leksaksbil, när jag sa att jag inte hade råd
och jag hade inte råd
Bo stampade inte med fötterna
han fick aldrig raseriutbrott som andra barn när vi bodde i Polen
jag ville alltid hjälpa till, jag sa: Bo vi hjälps åt vi fixar
men med det här lånet så känner jag mig utnyttjad och lurad
han behövde mig bara för att kunna sätta in pengarna på någons konto
för att han inte kunde göra det på sitt egna
han behövde mig för att (obegripligt) han behövde mig helt enkelt
han behövde mig bara för att jag skulle stå på hans bolag
jag vet inte vem han är och jag liter inte på honom ett dugg
det han säger, det han lovar om att sätta sig vid förhandlingsbordet
.. han sätter sig vid förhandlingsbordet och en vecka senare så gör han samma sak igen
eller nått annat, detta har vi sett hända tidigare
han har nån sorts...
han tänker helt enkelt inte på någon annan än sig själv
bara på sig själv
och detta är tyvärr en del i ...
en del i det... vad hans sjukdom går ut på
han bryr sig inte om vad som händer med någon annan
så var det med hypotekskrediten som togs på huset
så var det med att han tog pengarna
oss emellan, det blir samma sak med tjejen
han utsätter henne för saker som han inte borde utsätta henne för
hon är här idag, hon är borta imorgon
hon hänger i en skör tråd, Anna
men hon har också armbågar
som man sår får man skörda
och det gäller även henne

jag slåss om barnen just nu
och för mig är det bara det som räknas
hej, jag ska träffa Louise kl. två
okej, Barbara, ta hand om ditt nu
jag har bara anmält mig
vi måste sluta Barbara, annars hinner jag inte klä på mig
hejdå
hejdå -hejdå

