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I think I'm done





fáltame un cacho

— pero ó pé do carballo nun burato, Pepiño grilo daba a lata todo o ano— ai si. vaia oh!— sacaime pronto daquí— non creo nos radiadores eléctricos
AI jijjAIjiejijajeijijeijaejiPÚM ..............................hostia- Olvido ¿donde estás?



fáltame un cacho, rechidosa o k

socavadotransitivo



TPM

un sofá mutilado é a pata esquerda da túa camaa pata esquerda da túa cama é un sobre baleiroun sobre baleiro é un motor de implosiónun motor de implosión é o teu ollo dereitoo teu ollo dereito é unha jretae unha jreta é todo polas veses que faltan
polas noites préndolle ás jretas(amo?)



joey

comer es biendose (trescatorse)vitalcomer es vida oportunoa comida é   sempre   benvida  



odio a joey

entre mesetas y malas resolusionesohwait



Roisgrado

kabooooooooooooomfiiiiiiiiumbambambampuuuuuuuuumchaschaschás KRSHHHHHHHSIIIEM sanjeUUUUUUUFFFRSHHHHHH sanjeFILHOS DA PUUUUUUUUUUUUUUTAAAACRSHHHHHHHHH ppppppprrrrrrrrmmmmmmffffffffffffffsllhhhhshhhhs aaaeehh FIIIUMMMaaaaaahhhhsanjesanjesanjeentrañas                               - profesional



todo o mundo é máis claro ca min

e prejunteime cal era a rasón de que nese puto supermercado non houbese unha secsión exclusiva pras hormijoneras 
e ó final quedamos coljados do fío da machada porque hai ósos que ás veses nas  carniserías revístense de metal
esqueseu

"Fue la mano de Dios" 



I think I'm done 27.08.13

Fumo moito. No caixón caeronfollas e pedras e berrosde coitelos que non cortan. E jardao abdome cheo de sementes,a sanje que ferve nas fisuras da miña testae toda a miña alma sabe a sanje,sanje fría non sei se de verme ou de muller que semello,en toda a miña alma anavallada por notas e silensiosque se transportan sejuros, firmes, nesta morte que xa son. 
        yo es que de flores no entiendo



I think I'm done, cariño

eu creo que ata tremeron os ósos e as sinsas dos leitos de estrume cos que se me enchea noite asolajaba en quietudeninjún dos todos que alí estabamos éramos sejuros do ruído de fondo – eso xa está ditomortos a maioríati envolvíaste no absurdo da embriajes de quen está máis lusido talqueasí e o fume roubábache o sitio- es un filhodeputa
tronsadura



I think I'm done?

se me hase la cosa así como para que seamosti espera


