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utsal Baba1 dolaşır şimdi sadece görünebilir, tüm olacaktır. Ben yaşıyorum ve ötesinde evrenin derinliklerinden ve hayat bu tarafında aramak, ben nerede olduğumu bilmiyorum.
Onların yaşam için beni dolu çılgın ev, sizi diyoruz. Her şey normal çünkü ben bile bir akıl hastanesinde olduğunu bilmiyordum - evin pencere olsa çarpık vardı. Ben dünyayı değiştirdi, delilik kafamda, devam nerede kaos. Bir akıl hastanesinde öyleyim, ama deli değilim. Ben sözde canlı bu dünyada değil, söz
konusu bile biz sizin orada. Ama hatıralarım yayımlanan, ben bilmiyorum kim olduğumu ya da önce
hangi olduğum için. Acaba ben bir Katolik doğdum ve Katolik, daha sonra, o babalarının Yunan-doğu
rüzgar inanç dönüyordu dönüştürülür bilmiyorum. Zaman uncombined İçinde ebedi kurtuluş bulmak
Roma Katolikliği de faydalanıyorlar. Bilmiyorum acaba ben Hırvat Sırp vücut veya tersi, ya da adını
ben, ya da krizmeno taşır.
Ad yanılsama olduğunu ve Tanrı gitti hakikat.
Kutsal Baba din istock, sunulmuştur Yunan çocuklar Dobrila Martinoviç, bir öğretmen çalıştı
çocuklarda Halk ilköğretim Katolik okul, hangi ve. A Milli Devlet Okulu Sargovcu içinde, Banja Luka,
sonra o, devletin başkenti olmalı ve Antigrad çağrılacak Bağımsız Devleti Hırvatistan kurulmuştur yakınlarındadır. Bazıları bunun Antin şehir size güvence vermek olacaktır, ama bu doğru değil. Ben hastane var benim sen baş zihinsel, dan evcilleştirilmiş, diyorum.
History yanılsama olduğunu ve Tanrı gerçektir.
Kutsal Baba, zaman, bu yeni devlet, o kimse ayrı Hırvatlar canlı olamazdı. Kim, Ustaşi bildikleri onu nereye vaftiz olamazdık. O zaman hiçbir günah yedi yıllık bir küçük çocuk, Ustaşa ilerleme rahatsız öldürmekti. Bir Yunan-Oriental çocuklar, Ulah yavrular, bozuktu, greace gitmek gibi, Yunan din olarak
sıfır niyet Din yok, bu Yunan Katolik dejenere Ulusal Halk Šargovcu okulu, nerede olduğumu, ne yazık
ki demir süpürge kadar temiz, öğretmendi. Ve kilise, sırayla Bağışlama. Bu vatansever çalışma bazen aşmak dar sınırları dini ahlak ve etik onlara, af için oluşturun Dei civitas bu lütuf, için bir demir süpürge
onaylı, inanan ve hatta temyiz.
Bir yanılsama ve Tanrı gerçektir.
Kutsal Baba, Şubat takvim gregoryen yedinci 1942 inflamasyon okul Ustaşa İkinci Tabur vücut
Ante Pavelić Teğmen Joseph Mislov Yüzbaşı Nikola Zelic ve Petricevac manastır, bir rahip tarafından
yönetiliyor nerede gerekir katolik meslekten olmayanlar Ivana Merc, bir kartal Hırvat gençliğinde Kilisesi ve Mesih Naip, Apostolik bak için savaştı, sevilen, çok mübarek yapmak ve bir aziz ilan güneşe doğru yolu gösterdi. Saint söyledi. Eh, bu manastırın Petricevac kardeş Miroslav Filipoviç gelen bir papaz,
diğerleri düşünür de kardeş Tomislav Filipoviç ve üçüncü Vjekoslav Filipoviç. Ancak, bütün bu görüşleri verimli değildir, bir şeytan hakkında aynı soruyu beri. Şeytan Mesih adının kalmadı.
Satan yanılsama olduğunu ve Tanrı gerçektir.
Kutsal Tanrım, Tanrım Şeytan bana bir kitap classmistress almak ve zorla sahip aşk çocukları
ayırmak için Yunan Katolik çocuklar doğusunda çocuklar yedek sizi gözleri seyretmek fazla. Ben onla1 Bu hakkında Papa John Paul II, kim 22 üzerinde Haziran 2003. yıl, Banja Luka Petricevac bildirimleri Ivan Merc, Katolik meslekten olmayanlar, memleketi mübarek üzerine manastıra geldi. Ivana Merc, halen 1928 yılında olduğu için. döviz Kathotirus Aut aut nihil veya Katolik ya da bir şey tarafından düzenlenen ölüm, yerde bir aziz ilan nerede, o zaman,
ne zaman Ustaşa oluşumları İkinci Dünya Savaşı, 6 sırasında Bağımsız Devleti Hırvatistan hazırlandı Şubat 1942 diye bir
Fransisken manastırında Vjekoslav Filipovic yönetilen toplantı. O toplantıda bu karar verildi, bir sonraki gün, 7 Şubat,
banliyö köy Drakulic, çapalar ve Sargovac, ne zaman bir gün, rahibi liderliğindeki öldürüldü Filipovic kesilen, katledilen
2298 erkek, kadın ve Sırp uyruklu çocukların yapıldı yılında katliam Sırp nüfusun yaptı.
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ra ayrılmış, ne o çocuklu olduğunu bilmiyorum. Onlar siyah gömlek, ben görmedim sipariş Katolik çocuklar için ders bir tür olarak, bu trajik oyun katılmakla, tam ustaşa eğitim kazanmak için nasıl akranları öldürmek piçler izlemek için yapılan söylediler, ama nasıl öldüğünü bilmiyorum, kendileri ya da onları öldürmek bile. Bilmiyorum nerede, sınıfta, koridorda olup, okul bahçesinde ya da bir ders kitabının
sayfalarında bir merdiven. Cellatları eller mace bir çeşit hareket ederken sadece, onlara yardım etmek
bağırdı kendi mübarek göz görüşlerini hatırlıyorum, ben de onlara yardım edemedim.
Ben çünkü uzun zaman önce var, bellek dünyam ile süpürüp götürdü önce bu dünyada Bu görüntü ürkütücü en çok.
Ne uygun hala orada, o olamaz hikayesi.
Bu ne izvanrazumsko söyleyemem.
Hikayesi yanılsama ve Tanrı gerçektir.
Kutsal Baba, savurgan ayıydı, ay Eylül ve büyük bir kar bütün dünyayı tuttu, aşağı beline gömülü, sonra ne kadar okula siyah gömlek oldu. Karşısında hiçbiri, hiçbiri sabit bir renk vardı. Nasıl karikatürler çizmek için bilmek, i hamamböceği gibi, ama bunları çizmek istiyorum ne yapmam gerektiğini
bilmiyorum. Hatta bunları nasıl açıklamak için, onları dahil olmayacağını açıklayan bilmiyorum. Olarak
olmayan insanlar kelimeler öyle bile, serseri, anlam onların ulaşan ya da değil.
Bu yanılsama çok üzücü.
Kutsal Baba, kelimeler ve Tanrı gerçektir.
Bunlar dişler için silahlı vardı ve onları kurşun, dışında herkes konuşma sonucuna varmışlardır
için Hercegovina edildi. Bazı mesaj bu ateşli silahların hiçbiri kullanılmamaktadır sonra, çocuklarını
korkuttuğum olamazdık. Çok konuştuk sonra neden bir tahta üzerinde sadece görme bıçak bir nokta
Ustaşa noktaları denilen, kulüpler, balta, villa, süngü ile şehit çocukları ve en demir toplar denilen
srbomlat bilmiyorum. Ben sadece künt nesneler değil, duymak öldürdü söyledi. Ben ifade vermek olamaz. Ben sadece merhamet istenir, gözler hatırlıyorum. Bu gözlerde hiç unutmayacak. içinde hangi o
terör, özlem, terör, ölüm Eyes! Hala bir detay hatırlıyorum. Hatırlıyorum birinin kasaplar of ederken el
srbomlat düzenlenen, onun kan allık kesme çivi, ve başka kıyasıya bir geriye, bir kırık başından sıçrayan
çocukların beyin dağıtmak olmaz adım ve rebounded ki kar absorbe çocuk ağlıyor.
Dinlenme hatırlıyorum değil.
Sadece gözlerini bana zulüm vardır rüyalarda, ve biz onun aklını kurtulmak göründü.
Hiçbir suç o bir o yapar gibi korkunç olamaz.
Suç yanılsama olduğunu ve Tanrı gerçektir.
Kutsal Baba, ne onun kapsamlı bir rapor İtalyan Konsolosu olduğu doğru değildir bildirmiştir 7
Şubat 1942 Sargovcu ilkokul İnsanların içinde bile Almanlar titiz kayıt, bu 53 çocuk öldü 56 Ortodoks
çocuk öldürdü. Anladın mı, bir devlet içinde kurban teklif nerede çevirebilirsiniz. Almanlar sağ olduğu
Kuruzoviç Dragica o gün geldi, ama okula olurdu yoktu. Bu gün oldu Borik yılında teyzesi gitti, bu yüzden kesilmiş olduğunu. Hiçbir dünyevi dikkate gerçeği konuşmak için değil zorunda değil, çünkü o
dünya için tanıklık.
Matematik yanılsama olduğunu ve Tanrı çılgınca gerçeği.
Kutsal Baba olmak onurlandırmak için deneyimli Ben, her şey orada yapılır. Ama ben sürekli
benim dar Aynaya görüntüleri taşımak olamazdı deli, ben büyük bir enerjiyle, hayatın anlamı ve anlamsızlığı öneririz ama sonra ne zaman i was çekti adamın kucağında ve yıkama ile her şey o sahneyi görünce insan yavruları katliamı, sonra kanlı prozivnik dönüştürülür ana dizin, her öldürülen çocuğun adlarının yanındaki bunun doğal bir ölüm 7 öldü yazmak zorunda Şubat 1942 yıl. Kendimi göze alamazdı,
böylece ana dizinde elimi çocukların kayıt beni küçük düşürmek için doğal nedenlerden öldü! Bu bölüm için senin günahlarını itiraf.
İsa ve Aygıt adına af isteyin.
Beni Yüce hakim olsun.
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O zamandan beri tesellisiz. O zamandan beri, sakin olamaz, ben de dinlenme asla, ne de kaydedebilirsiniz.
Bu pervasızlık benim azap vardır. O yüzden tamamen uzakta onun mükemmellik kimden gittim
doğum beni sökülüp parçaları setilnost verdi. Hakkında nasıl deli, ben biraz biliyorum. Muhtemelen
öncesinde olduğundan daha unutulmuş olamaz. Gün ve dağılmakta olduğu gece sinirlerden. Sinirler o
yüzden damarali korku heyecan verici olmuştu. Eminim, keçe bir köpek bile. Kendim için sakin, ben
hiçbir şey yoktu, hayal ama yardımcı olmuyor. Ne zaman vücudum splelo sinir sistemi, ne zaman o bin
şaşkın ven, ben, ben düşündüm bu henüz hayatta olamazdı nefes direnmeye başladı saplanıp kaldığınızı an biliyorum, ben değil bu, ben tam olarak ne hissettiğimi biliyorum o zaman doğaüstü, sonra çaresizlik duvarlı ilan etti.
Ben dünya önce o uzak dünya finalinde yılında.
Bir adam bir yanılsama olabilir hayatta her şey ama ölüm ölüm.
Ve Tanrı gerçektir.
Kutsal Baba, sen bu yana hacı Papa gezici bir ticaret anlaşması olarak bu yana dünyada, kim bu
yan ve yaşam ötesine uzanıyor Yan gördü yalnızca birisinin hoşgörü ve günahları mağfiret hisselerini satın alarak seyahat, doğru var gibi diyor ki: trip oluşturma, oluşturma pist öpen olmak ve kolalı gömlek
ve dantel ile çocuk yetiştirme üstünde etek ve saçları parlatma, nimet sürü oluşturmak el kaldırmak bakmak sonsuzluk içinde.
Ben ahlak yanlış yeterince sahip olduğunu yaşadım yeterince mantıksız, ben Genel üzerinde var
olan yeterli gözyaşları.
Katliam bu değildi hiç yoktu adalet herhangi edilmiş doğan ve hatta değil.
Bazen bilmiyordum, ama şimdi Batı biliyorum ki ne var ne Doğu, ama sadece Vatikan olduğunu.
Ben o İncil tanık olarak suç ekili olduğu yer, sizin itibar kişilik katliam eski bir papaz Viktor Gutiç, Banja Luka papaz Dr Nikola Bilogriviç Başkanı Mahkemesi Stiloviç tarafından katıldığı toplantıda
bir gün önce gerçekleşti yere ulaşmak için ulaşacak seyahat öğrendim ve birçok rahip, ben umuyordum
ki Roma Curia adını yılında Sargovcu Ulusal Halk Okulu ziyaret edin. Eğer suç aslında Vatikan koruyucu görüntüsü vardı yere almak. Bugünün Sırp Milanovac, cesetler ve duman, yerine yürürsen nerede İsa
liptala, masum kanı yerde gašeno kömürler, ibadet diye bir devlet okulu kesilmiş tahta. Siz okul gezme
öldürülen çocukların seslerini duymak, onların ölü, onların ölü sevinçlerini, onların başka şarkılar tarafından ölü seslendirdi ve okunduğu gürültü duymak alırsınız.
Ben hazırlanmış tahta, tahta değil, sıradan bir gazete kağıdı üzerinde yazılı öldürülen çocukların
isimleri vardı, ama biz her yere asmak koymak için vermedim. Hiçbir yerde, ya da değil, hatta arka ilan
tahtaları veya ön kapı okul bahçesinde ağaç herhangi bir upload.
Dahi okul çit.
Sadece bana verilmezse sormayın. Düşünün, Sırp Milli Eğitim Bakanlığı Cumhuriyeti izin vermedi. Yerel toplum için o oldu ve vatandaşlar ve yönetim okullar, okul kurulları ve Milli Eğitim Bakanlığı vermedi.
Onlar için zaman olmasın diyorum. Biz buna öldürülen çocukların isimleri ruhları rahatsız olacak köprü, bir yıpranmış kağıt halletmeniz lazım. Ne zaman gerekir Sırp gerçek ortaya ışık gelip, o zaman değil! Oh evet, zaman! Ono, bu süre içinde geçti, sık ve daha da insani vicdan fırın dünyada dolaşmaya tüm çocukların poklanoj hikayesi.
Yaşlanmak asla bir hikaye için. Onlar bir yere hiçbir hareket ile hareket ediyor. Bu tür hikayeler
ve olabilir dayanmak onu yapabilirsiniz suikast için savunmak gelen solucan ve kötü süresiz olarak devam edebilir.
Ben yazabilir ne de yok ya misplace.
Yapamam kazmak ve benzeri silindi.
Ben isimsiz kesilen çocuk yapamam, ben sadece o boşluğu silkelemek olabilir.
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Kutsal Baba, gazete kağıdı yanılsama değil! Hemşirelik olabilir kapak, hiçbir rüzgar, yıkama yağmur yok yırttı hiçbir kar, hiç güneş yanık, hayır yakan ateş, hiç ot örtüsü, ancak zayıf ve gözenekli oldu.
Ne kadar solma çok, çöken ve apart kırdı, bütün açık öldürülen çocukların isimlerini diriltmek altında.
Radojka, Simeun, Jovan, Jelena, Dusan, Dusan, Jovanka, Dusan, Dragomir, Mara, Milan, Ostoja, Mileva, Duro, Milan, Dusan, Gospava, Dragica, Radmila, Milorad, Ostoja, Slavko, Dusan, Zorka,
Gojko, Zdravko, Milan, Ostoja, Branko, Dragica, Slavka, Ljubica, Mileva, Mara, Mitar, Darinka, Nada,
Svetozar, Branko, Vidosava, Jovan, Milos, Zdravka, Stamena, Anka, Branko, Mileva, Marija, Nada, Zivko, Milan ve Milivoje.
O biçim bazı yüksek adalet olmalı bulunmaktadır.
Orada yanlış değildir gerekir yargıçlar biraz olabilir.
Baba İyi geceler!

Çeviri Dragan Milutinoviç
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