SUN KU -Light of Truth
Pretensioonitu
kaalutlustel
tehtud
hea
planeeringuga väga annus sõltumatuse , sügav, huvitav,
kuna me näeme koostoime väga häid ideid , mille
tulemusena samm rääkida lugu koosmoraalse , mis onloo
moraal ... see lugu kahest workhorseskes tegiteekond läbi
iidse Jaapani , sest aeg avastus,hall eesel laaditi sool,
väga koormatud ;must perse juhindub oma sihtkohta
haagissuvila , sest ta oliväga kerge koormusega , võttis
käsna up hooplemine oma õnne on väga ebaviisakas
viishalli ei talu seda ja see oli suremas , kuivaeva
komistuskivi kuulub suur loik vett derretendo-kui
poolekoormusega
,
must
perse
uimastatud
vaadatesuskumatu õnn mate , et seal läheb tõstmiseks ,
lihtsustades võttes , mis oli jäänud tasu .Ajendatuna
armukadedus , heideti vett lootes sama saatus .
Käsna leotada vett mistõttu on pea võimatu black isegi
püsti , muidugi lõpuks alistumise väsimus ja surevad .
Lood vanaisa
Armastus on naguvikerkaar, ei ole alati olemas , kuid alati
tundub !Utoopiline kaose teooria sõnastas 1 = 1 + 1 = 2:
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2 = 1a Rainbow Spiral utoopia multifaktoriaalne armastus
lõpeb maksimaalne võimsus üksus kiirguse , õitseb
päikese käes - maa lõpeb, päike inspireerib sama
värvimaalida maailma - ma hingan , siis inspireerida
samal õhu armastus ja ma olen kõik värvid , et maalida
oma maailma !Kõik osa sellest, kuidas me tunneme asju
ja on asju, mis ühendab teisi eraldi - kuid tõde ei varja
fakte.Minu esimene mälestus lihtsalt lihtsalt meenutused ,
kus neeldub kokkuleppelehelge päev, ja valmista mulle
väega valguse pimedusest ning jaotab jõudu ja energiat
kogu constelar kogukonnas.Ma panin ennast mõtlema ,
kui ühel päevalkaugus ?Kui ühel päevalkaugust, oleks
hävitaja , hirmutav, lärmakas, või oli järeleandmatu
särav, ilus , särav ja energiline .Iga ray on nagu inimesed
on erinevad omadused , erinevad toimemehhanismid ,
teises valguses , st iga ray / olla ainulaadne .Noh, kui
ühel päevalkaugus vähemalt see oli originaal.Iga ray
onhagi, nagu igal ajalinimesi, kes jagavad kohati tekib
fraktsioonid .Kas me tegutsevtala / olla , võiksime muuta
suunda ja sihtkoha .Seoses sihtkohtadesse jama esimest
korda käivitub Jumala nime , ühel päeval tuli , on vestlus
uskumusi
ja
usustKoraani
järgija
,
kes
ütles
mullejärgmine lugu , mida ma kirjeldada : sa oled antud
mängukätele ja keevaline Palu, et Jumal
jäta
teidmaksimaalne punktisumma ja vasakult sakuradi .Mu
kallis
,
lugu
taandub
,
kuid
kes
lõpuks
vabastatiinformatsiooni?Aga peale seda lugu ma tahan
teile öelda , et meil on tegevus ja raadiusega / käituvat
keskkonnaga iga veeretabtäringuid oma energia / kuju /
käitumist.Ma teadsin, et see olekstrafo ja et asjad läksid
olematasakaalus
säravat
jõud,
mis
muudaks
reaalsus.Taaselustatud energia ja kes elab rahulolematust
rahulolu muutuks kõik värvid , et maalida oma
maailma.Ma ärkasinerinevat reaalsust kui tavaliselt ja
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uurida kirjutamise kursusi läbi selle raamatu oleks
laiendada oma olemuses .Ma mõelda, kuidas edastamise
mõte ja võrdsustada seevalgus ja oma võimu.Me kõik
mõtleme mitmest aspektist tuleb järgidakett jahing on
hetki häirete ,kuidas me vaatame alati ei ole naiivne ja
energia paisub.Troubled mõtetes väärtegusid jäädvustas
jahääl üksmeelselt valjemini kui palju hääli , sõnu
väljendavad
kunst,
nüüd
seal
on
inspiratsiooni.Südamelöögid on oma rütm , mis
suurendab veenides.Repressioonid moodustabsurnud ,
sest kõik on oma q .Kõik me mõtleme paha ja mõnikord
teeb meid vait , " kuid me kõik arvame , "mälestusi ei ole
alati olemas ja öelda ei pratiques viha , sest see on
halb.Meil kõigil on sõnavabadus , kuid kõik ei ole seda
õigel ajal , ja ei midagi enamat aus kui tõde , meil on
erinevaid avaldumisvorme ning olles ka on, et
tasakaalu.Tasakaal ontsükli rutiin , närvi ole tasakaalus
.Inimesed armastavad kommenteerida .Kõik on puhas
universaalne armastus sünnitab kaastunnet.Päike on
energiaallikas ,ebanormaalne midagi juhtub , igaüks
unustab , kui nad tahavad ja on alati mitme vaatenurga
alt palju ideid , mõne süüdimõistvate ... Seal korvamatut
asju, sest kõik on allutatud ebaõiglust.Armastus onallikas
rõõm ja alati üksi ja kaitstud : on inimesi, kes ei meeldi
mõelda , kuid teadlikkus ontaskulamp , mis selgitab meile
.
On kruustangid , et me kõik mõnikord hirmud , kõik nad
ütlevad ja teevad lollusi .Ma ei kirjuta keegi , et meil
kõigil on midagi, mida me ei taha mäletada , aga see on
hea teada, kui oleme kurvad ja alati tunnistada ja ei varja
midagi, sest meil kõigil on nõrgad kohad, mida me kõik
tunneme rõõmu midagi ja kui võimalus varitseb avab
ukse.Alati on tunne , et teised , kuid " keegi on kellegi " ja
nii on igaühel õigus särada .Sõprus on alatihea põhimõte ,
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etsõber
on
teine
mina.Järgige
oma
instinkt
näedpositiivne.Me kõik saame olla armastatud ja
armastus
armastus
on
kerge
generaatori
meid
armastatakse peame austama seda tunnet , armastavad
teineteist ja suurendada sündimust , alatisõna ristteel
mängud
kahtlemataantagonistlik
sõnu,
vaid
oma
loogikavältida kannatusi." Mis onvana ei ole tarkust , aga
konservatiivsuse " nii et kuula !Igaüks teab hea ja kurja ?
Meil on meie endi kätesotsus on hea või paha ,
hullumeelsus on mõned meelerahu , tõeline teadmine on
oluline ! ?Kui võimalik olla lõpetanud kooli elu ... kui ma
tulen mina sulle, mulle ja neile, kes armastavad
mind.Muuda evolutsiooni.Kaabel , mis läbibelavat
praegune ärevus , elektri-, joosta organid , söötja ja
lootus millegi uue ja hämmastav , et lahkub staatilist kuid
mõtete sööst ja murelik .Halvatud motion ,pinge tõuseb
kujundamisse ja tegelikult kontrollitud ja mõõdetud
liigutused, trepist alla mõtte , kui me omavahel
ühendatud .See redel mõtteid , mida me kategoriseerida
käitumist, nägusid ja liikumist ei mahulaskumine ja
tõushetki elus , tuled toitajooksulint peatumata viia sind
hulluks selle sajandi reaalsus.XXI , energeetika, magic ,
kostüümid, kõik ilmsete harmooniad , kuid ole
ettevaatliktrepid, mitte igaükseskalaator elu on olendid ,
kes trepist üles tõusta , et tõusta ja eriti keegi liigub ja
toetab see, et piisavalt või on seeküsimus tasakaalu ?
Võimutasakaalu on olulinetasakaalu liigutusi , üles ja
allataset iga olend , kuid mitte kõik väärivad minna või
toetada meidronida , jõudu ja visadust on võti, siis tõsta
ennast mõttega ohverdus ilmavigastuse või peatub ja ta
võtan teid valgusesmõtlemine on.No tasakaalu väliste
jõudude , mis võib anda , sammud on tugevad ja toidab
kaablid lootust tulla kõige olulisem elektrikaabeltsükli elu
,energia , mis toidab maa.Minu elektrikilbis oli see, kes
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oleks käsu seisukohti ja sihtkohtade universaalse
võimu.See olipäikese valgus , mis valgustab pimedas
maapõue laadi.Mis juhtub tunda kurbust koitu üks ülikond
, mis oli videvik , elas , taastunud ja uuestisünd olen
seevõimas päike ( päikese ) *radiant allikas, mis langeb
nagu tilka põrandale , see elu allikas ja valgust.Minu
tuletorn
,
mis
püüab
lakkamatult
liigestega
liikumiseanomaalia .Algus tunda esimese elektrilöögi ja
lärmakas
närvid
blink
südame
elektrilöögi
.Elektromagnetilised
lained
,
mis
tulevad
ja
lähevadsignaalid
mõtted
ümber
ringilained.Elekter
jookseb
läbi
mu
kehavoolu,
mis
toob
mindringkonnakohtulained.Elektriline impulss maha ja ma
olen raputanud impulsi ringleb elektriline režiim , teadsin
alati tõtt , kui avastas impulss helendab , oninfosulg ja
vaitpiinab hääli helge tunnet , süttibere küünalkogunenud
valu
sulanud
vaha.Electric
uksed
avatud
õrnalt
puudutades , kuid sulgemist ei ole aega avada.Elektriline
kettsaag
jaotustükid
pimedas
elavat
viha
juured.Elektrilöögi eredas suitsu kustutab mälu ,
elektromagnetiline turbulentsi mõtetes täis , rahutu
lõpmatu electromagnetismos .Laiendada kui erutav kiired,
mis halvabmeeles , on kerge , must erutav of sähvatus,
sähviv valgus kannatavad mind läbipääsukatkematu
.Läbipaistmatu
valgustavad
äärmuslikumad
olendidhämaras valguses.Juhtmed jooksevad läbi minu
keha elavat täis energiat .Subo ja edendamiseks
arvesse10. ringi ja onenergia " rike, äraostmatu isegi
pimedas onvõimsuse kadu ja kukkus trammi sõnu ecstasy
ja tundeid .Bright Sharp Cut ja särav kajad , särav valgus
haarates
häälemurde
,välgulöögid
kus
tume
hämareksinud
olendid
silma
sättumuse
alusel.Onfluorestsentsi ja mis ei õitega ja sügisel äikest
kõigis suundades ja tähendusi ." Ofusculência " ja need
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augustamine välk varjutada teise isiku rõõm aistingud ja
välimus.Hõõgumiseni ja ristuvad sügav vibud oma hinges
, mis hoiavad aatomid , dünaamiline ja hõõglamp
löökidele.Naguvihje haamriga mindkohatus tundeid , mis
nõuavadkindlat valguse minu äraolekul twilight et keri
tasakesi , kõrge tuled mu olemuse ja õrnalt rõõmu nagu
välk .Onkurjakuulutav valgus, ähvardab neid paranevatel
tuled, mis piin meile ja lase etteohus?Onlamp,valgus , mis
saadab sind Bukolinen ja võimeline astuma vastu hetked
intimidas sa salaja .Seal on intensiivne punane tuli ja
blokeerimine kiirendi närve.Zarpares šokk ja saasteainete
mõtetes ilma impulsid laialivalguv up , kerge firma ,
valgustatud , mida ei anta ja ei tunnefirma
valgust.Thunder lihvima ja purunema näljane müra
rõõmu.Võimas tuled hukka teiste elud hariduse
hääli.Kuidas võimas ja Lacerating kiired, mis lõigatud
sidemed võimatu sidudalähituled , kus varju teadmine, et
tungida kogukas kimbud.Intensiivselt valgustamiseks udu
must valgusere kosmiline ,läbitungiv ja sügav kosmosele,
mis leevendab unustamine hinge .Lightning kütab ja
tumeneb ja muutub liikumatult ja vaikne , kuid valikut ja
müra , kui see juhtub, on hingetu ja valdav , mis nakatab
raev elada ja olla esindatud muuhulgas tuled ja valgustust
või isegi lihtsa, kuid silmatorkav põgus pimeduses ohkab
jalõhub kõige erutav vaigistab .See välk puhastab teil
südametunnistus märgitud andes väljendusrikas ja moans
et sadestada tegevus unarusse mõttes vara olema
võimalus
ajal
langes
teise
välguga
selles
maailmas.Mäletanpildistada mu vend (nüüd ripub minu
toas ) ja ma olen kohas, kus mul olipõrgulik hosts , mis
hiljem viidata .Pärasthelehall need tuhaks , et tähistada
kütatetriikrauad metsik ja tugev vaidhoobi saastunud tuhk
valguses minevik ja tulevik kõikjal ei unusta.Tükeldatud
eksprompt ja levib aeglaselt valuline ja ülevoolavalt ütlen
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teile kontrollib sind, ja viskab sindsamuti valguse
uputavas mälestuseks hüperaktiivne sõnu ja valades oma
janu valgust.Inkära onhõõguva hõõguvad söedmagnet
keha , et viled ja vilgub sinu südames põleb soov midagi ,
mehelik ja maskuliinne või naiselik ja sensuaalne siis see
solvab kahepalgeline , et ei anna isegi ühe või teise poole
.Need helehall soojusetume jakergemeelne ja on oma
soojuse kaitse vihma ja söödud , mis levis üle
kontinentide ja ajatu ruumi tungib meid ja annab meile
teadmisi luksuslik ja annab meile palju naudinguid ja
masendav.Ärevus keemia istuv rõõm , kuid mitte tusane ,
kuid trükitud naiivne nägu.Hajameelne põnevus tunne ja
heaolu , tunneb pimestab ja särav ja leevendab
kokkutõmbeid tunda liialdused , liialdused selline, et
suunata meid teise dimensiooni , arendab, toitub sõltuvus
ei
tagane
ei
võnkuma
või
kokkupõrge
hull
juuksedeitamine.Hüpnootiline valguse ja kompamine
kogemusi tundeid tundanägu , mis lubavad , et saada
soovile , viib meid täiustada ja usun, et on , sest me
oleme kaldu ilma laenu ilma võlgadeta , muutumatu nagu
hüpnootiline elu transtsendentne olendid , kes on
takerdunudkuivatatud allikatest , rave laetud kulmud
häbematusega ja vabal ajal.See viib meid uued
väljakutsed sama mõte erinevates reaktsioon neid
reaktsioone mõnikord põhjendamatute kus me silmitsi
puhta soov on , saab sööta teda ja ei läbi lahtise tüki savi
, mis tulevad koos kuumutamisel .
Minu teine mälu on täpseltphoto riietatudülikonda , kus
ma olen samal riided esimene pilt , mis on nüüd minu
toas , ma olen Açoreira pealeauto Mäletan langevad
trepist minu vanaema , kus olid lindidkasutatud
sissepääsu juureslendab.Mäletan , et helistada maale
vanaema maal kärbeste oli palju agitatsioon eeslid ja
hobused jookse pidevalt .Minu isa , kes omabsinine auto,
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mis sündis minu teine mäletate, oliDatsun .Minu "vana"
kasutatud rääkida lugu , ajalugu tema sõnul vahel mu
vanaema jaeesel , mis ei allu tema , vana naine
hammustas oma kõrva .Täna pärast lugu , et loen teile ei
langenud ühtegi hammast .Ma näginrinnad vanaema kord
ja olipeegel oli voodi all mu vanemad oli parem nali , et
oli lapsepõlves kuni halvim luupainajad, õudusunenäod
Ma olekskohutav allaoja ja potti , arvansee võib olla kõige
hullem asi, võite unistada laste ja surmaend surnuks ja
niisama enne surma või surematu , et valgus, mis on
jagatud võõrandunud organite algatusel ja võngub kahe
lihtsal viisil särama , kuid mitte elutekib nii kurbust ja
nördimust süsteemse hüpnoos , mis toidab ja
areneb.Teadlikult on nii intensiivne, et on lõppenud ja
seal on isegi kustutada.Psühhedeelne risti üksteise
sidemed pikse vapper , et toetada ja edendada
kõrvalekalle , mis tuleneb asjaolust , et meil on kaetud
kogu selle psühhedeelne äikest.Noh siin kõik püsib
muutumatuna ilma riigivõimu või kaalud,ülekanne oleks
vaidettekääneanomaalia,must
äikest
,
puuri
ja
saatmineveider , sügav Urisejalased mõistuse neeldumine
, sest see kustub , ulatus ja käigudilmavähemalt
saladuslik , pealtnähamaailma psühhedeelne tuled, mis
vaevavad neid, kes hoiduda , kui tahad või nautida
naudingud siksakilise värvitud kahjustab kaldus värvid
muutumatuna soovi luua või lihtsalt järeleandmist .Läbi
imbunud vaimu mõelnud killud killustatud Tegelikult on
need, kes kujutada teise maailma , eemal häireid, mis
ärritavad meid , kui me kriimustada silma või lihtsalt
vilkuma.See liikumine võõrandunud teisi liikumist
helendab ja spraykauge ja hajameelne mõtetesÜksnes
asjaolust, etkinni või kirglik .Thunder on psühhedeelne ja
sõidab minema vaimud ilma nendeta manifest ja miks
mitte paralleelselt on reaalsus kuulujutud ja leppimatus
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kuibogeyman , ja keegi siin sööb veider isiksused ja tunti
juba kehtivast kuigi on tõepoolest.Seega kõik, mis on
ebareaalne on aegumatu lugu, aga on midagi , karda ,
kardan, et deports insilmapiiril 5 mõõtmed, polígonas ja
lineaarne , kuid tõenäoliselt ei või isegi suhtes mingeid
iseloomujoon
,
see
iseloomujoon
on
see,
etpoolkeradjatranstsendentne apoteoosis mõelnud .No
lilled või kasvab filamendid abstraktseid ideid , miks , jah
impulsid sündinud tegelased kunagi näinud , kaunistatud
kunstnahast liikumise ja sobivust hetkel , kuid kõik
teadlikud ja minimaalselt arvutada.No arvutused on
reaalne ja ettearvamatu , et on olemas tõeline
spontaansust , mis on absurdne mõelda midagi .Grind ja
lihvimapead endine aeg ja on desvanecestes kollane lehed
ja söödud bibliófagos et ükski visadust hirmutada
vananenud mälu ja valmistatud võltsitud ja selle meetme
.Ümbritsetud mõõteseadmed Nad tervitavad Abyssinians
rotulantes ja naermaäikest Abessiinia .Tungivalt, et need,
kes elavad valgusesminevik, need surevad kaugemale
tungida silmapaistev taevakehade tegelikult juhtub ,
vahetus .Aga kõik on tehnilised , rohkem või vähem
intensiivne , kuid on energia kiirgus, mis ei ole kooskõlas
varem, isegi eelmise hetkel.Memories sellega eralda
kahjulikke kiirgusi , kuid mitte varjutada ei mõelnud , et
kui sa tahad süttib igal ajal hoogu või hetkel.Viimase
ristubPraegu puuduvad, impulss, teine või osa , kuid
mittemõjud on seetõttu alativõimas valguse aega on
puhas oja ecstasy , mis lõikab nagu tuul näkku, midagi ,
kuni misjärel kavatsusteja liikumine ümber rõõm teha või
olla , sest see on juba olemas ja konto meie olemist
onklõpsuga , et lihtsalt ootan valguses oma mineviku ,
rohkem või vähem intensiivse valguse, eelmiste elude
higistamine,
kuidei
suunata
põhimõtte
algatusel
käivitunud ülejäänud impulsid ilma mask, teine elas
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hetkel ei meeldi, et lihtsalt ringi roomama tuled varem ja
klammerduvad midagi.Noh see on sünonüüm saastumine
, kiirgus ei aitäh !Seega midagi tugevam kui valgus ajal ,
ja on igal ajal kogu oma jõuga , kuid keegi on paremini
kui keegi teine , see on küsimus võitlus, ja ei tulnud mulle
nende sünnipärane tuled , sest igaüks ,väsinud tahte ja
kujutluse ja puhas energia arendamist ja loomist ,
maagiline värvid peegeldub kollane päike.Tegelikult ei ole
palju valgust, seal on endiselt ainus olemasolu puhangute
ja tasakaalustatud viis objectify , mida te ei näe.Seega ei
ole reaalne, ontulemus midagi , mis aitab meil
teadvustada .Aga kiired , mis on teadvus ?Mis on
tegelikult teadlik või alateadlik ?Siin on barjäär, mis ei
realiseeru jaoksväga mõistlik ja mõistetav , me kõik
sõitsime hetkel.See panna eelarvamusi tõkked ja öelda,
hoovused on ületamatu , kui tegelikult ei ole
takistusireaalne! ?Kõik on nii mõtteline kõik elame sama
vool illusioone , asukoht jm alkohol , mis ei mõjuta tõde ,
sest seal on , või tõepoolest ei ole barjääri vahel
soovteadvuseta alati olemasteadlik ja et me jätame
endaleainult tühjus , jah on kujuteldav taevalik olendid ,
kes elavad nagu ta ütleb , arvestades viimase
häälteenamusega , et otsustasin, et see pidi olema kaalu
või meede , kuid siis jälle kes nad sekkuda.On täheldatud,
ja on otsida sulatamiseks , kuni see oli loomulik, et see
selge , et valgus peagi vastama .Mittevastavusest ,
ebaõnne, konflikt , olles vaid harjumustest, akumulaatori
hoiakuid ja probleeme teadvusel , kuid mitte nii sügav, et
nad on loomulik.Aastatel loomulik ja transtsendentne on
minimaalne mõju on tavalisest ümbritseb meid ja paneb
meid end tundma ja vaikne , kõik on loomulik : õhk ,
rõõmu , mis meid ümbritseb , mis koputab ja põgeneb ja
eriti liigutav , õrn touchneile, kes soovivad puffs kergus
.Energia hallatatuum, tugev allikas kiirgab muutes meid ,
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psühholoogiline muutus Mõelgem siis tabas see
tuumaenergiat.See elavat valguse kasvab oodanud , et
tegelikkuses ei kannata , vaidpaabulind , et imbubimpulss
kinni pidada ja mis viivad meid tegutsema tegutseda või
mitte tegutseda , impulss , see dünaamiline ja selge
plahvatus.Seega meid äramaksimaalselt astendaja tema
vägitegudest , on tavalised ained, mis parandavad,
sammaste murenema võimatu tasakaalust on võimu
ümberkujundamist.Ja miski tugevam kui transformeerida
see muutus midagi, mis tõstab ja kaitseb meid
saastumist.Mäletan nutt ja ei taha minna koolieelse
esimesel päeval , kuid eriti pärast meeldissõprus,
mängides koos sõpradega.Oli tavaline haige laps , mis
põhjustab kõrge palavik custom õudusunenägu,mis oli
kinnitatudkett ja allapõletamine pada kuidrave mõelnud
ma läksin põrgusse kuid äkki ärkas ja salvestatilõplik arv ,
mis tulenes.Ma tean, sest ma ka õppinud, et eristada
sooja külma , vastavalt minu vend, kes pani käe kerise
tema sõnul külmem osa ja ta on kõige soojem osa ,
tulemus: lihtsalt põlesparemal randmel , et meenutab
mulle666 võimetsalise märk uudishimust mu viimane
telefon lõppes 666. - midagi peatub , kui me tahame
jätkata, kuid miks peatuda , kui see on tegevus, mis
kulgeks ja tekitab emotsioone, aistinguid ja stiimulitele ,
kui keegi reageerib ja reageerib , minu tegevusSõbrad ,
kannatlikkust ja intelligentsust mõista teine oli pingeline
.Miks jätta negatiivne energia halvata meie, kui me olime
lapsed vastamata , mu kallis julgust ,sõna on, et kes tuleb
hinnata ja kes onkohtunik põhjusel , kes võib olla
normaalne või ebanormaalne , keegi !Meil kõigil on usk ja
minul on fezada anda , et Kahtluse korral, tahet ja
kõiketeadev ja see soov , kuidharf , et vihjab ja eludes
saadab, kõlab merineitsi koos hallucinatory kaja.Midagi
enamat kui lõõgastav kuulda kuulata kaks korda nii palju
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kui me räägime ja vaikus on tegevus , mitte naiivne või
kontrollimata , mõned seisma vaikus ja seal proovida.Võib olla isegi piinava kuid vastata paljudele nii
objektiivseid kui subjektiivseid küsimusi ,seltskondlik
vaikus on vaikne, kuid võib toimidatäiuslik relv
kontrollimatu, soovides impulsiivsus ja janu , kes ei suuda
kontrollida .Rahune maha ja kuulata , kuulatavaikust sind.
Ma
ükskord
püütudlind
sidusin
tajuhetriikimislaua raud annaks talle toitu, vett ... Ja sel
päeval surra elatist mänguasi.Minu esimene mäng
püüdamäng halb tulemus on minu vend minu taga
põhjustab mulle , et sadestada üks " nurgas ", kus
pragunenud peas kunivalkjas kude oli umbes .Läksin
umbes 4 km minna mäele jasuitsetamine Kentucky $
12,50 neid kohtumisi mu sõber sõi lambid , tassid, mis
ilmus ,tsirkus oli möödunud hiljuti külas.Minu esimene
aasta jalgrattasõit exhibitionism oli mu vend ,kaks
ebaõnnestunud veeta paar telliste ja lihtsalt kulub pro
haiglasse.Peaaegu samal ajal võttisferradelarase lits ja
siismarmor varguse , mis pani mind seotud mu vend
hüvitas mulle ladrãozito , et oleks hiljem mu sõber ja ma
pidinhullumeelsemaid vend maa.See sõber ei kutsutud
minu sünnipäev , kuid kindlaks teinud, et pakkuda mulle
minu esimene lego ja ainulaadne elus.Päeva enne 1.
osaduses läks koos sõbraga kohaliku rahvamaja ja
varastadasin ahjusid.See oli alles algus .Siis hakkasin
mängima äss peidetud ja see, kuidas ma peitsin minu
ema parim sõber jättes talle üksimaja hiljem sain teada ,
et ta oli hirmunud , ning kutsudes meid sinna me avada
uks.Sõbrad mängitakse jalgrattad, autod, marmor, ja
meeldis seiklus ... Lõppes juhtub päevas lauldajaneiras on
kuningad ja saada mõned raha kulutada seda siis lihtsalt
meeles pidada , pakkudes vorstid ja muud Suitsutatudme
mõelnud ka 3. klassi ja kuigiõpetaja asemele , kooli
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mänguväljakul oli tööde liiva mäed ja augud , aga ma
julgenud , kui ma tulintuppa ja esimest korda sellist
julgust oleks " kaasareguada " ja julgesvõtsinküljest
enneõpetaja tabas mind teine ees üliõpilastele ja teeskles
andeks.Aasta 4. aasta müüsin oma kolleegidega isa kogud
hõlmab
nii
neid
toidulisandeid
,
mis
tulevad
tänapaberid.Mäletan esimest võlur , kuhu panna mu ema
võttis mind ja mu isa ja vend ja ma näginnõustaja
puudutamata neid genitaale mulle ta ei julgenud ja viskas
tema viha oli esimene , mis jälestust sisseeluajal.Ma olen
sünnitusjärgsel pluss mu sugulane ja mu vend ja ta saab
esimene lpPink Floyd -seina , primaço lahe.Mäleta1.
osaduses maini 1986Church rihma mõõk tuhk oli
jubatugev kõndida pingul kingad.On aeg lahkudaEstarreja
vald , tagumine vasak sõbrad ja tuttavad , sai peita minu
lahkumist kõik kooskasu jättes vahetult ennekooliaasta 4.
aasta tasakaalustabhilisemate kirjaõpetaja, kesnäitas
imetlevad minu vaikus.Kui ma sain Estarreja maakonna
kolisin Pardilhó , ma olen olnud paar kuud , hakkas siin
minu päev -päevalt , ma tean ajal , mida me nüüd
nimetame koolikiusamist olin kannatanu ja kartis , kartis
isegi reisides kodustkoolibuss , seal oli üks , kes oli
õnnelik, et " märgsuppi ! "1. töö , mida ma mäletan, oli
pesemistauto minu isa ja liigu arve jubakirjutusmasina ja
ta maksis mulle .Astusin5. aasta eriloal stvastutuse
loobumise poolt allkirjastatud minu vanem või eestkostja
siseneda 5. kooliaasta c + s Brodick , sest ei ole veel
olnudminimaalne vanus .Jõudis vaid rulli tualettpaberit ja
fumava- jõudis tahavad maailma , et peatada ajas mind
ärapangaröövi , jne ... Aga sel aastal ma saan oma
esimese kraadi , kus on öeldud, et õpilane osales
murdmaasuusataja1988-1989 kooli saavad sisse 15ºlugar
, midagi halba keegi, kes ei ole veel kasvanud , nii ka
tundnud kasvanud vahelevõrgu- ja mine osta sigarette.Ta
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kõndis ilma bike pidurid ja veetis tald tossud minu
varajane suitsetamine tõsiselt ma võlgnenhiiglane sg
naabruses parim kõrts alguses Estarreja eelistatudbuffet
ja ei söö kohvikus .Mäletan1. matusetseremoonial Käisin
oli minu Papagoi kahju see oli lõigatud tiivad ... Ta läks
õues mängida ja ronisloquat kui ma hüppas maha,
puruksUndulaatti !Siin algab minu järjed ;Ma jäin
magama isegi karjuma kaotanud , et loomade , ma
lõpetasin liitumistmosaiigid ja seal tegi oma matmise
.Kõik väga hästi eikass järgmisel päeval minna otsima
seda!Tulemus see lugu lõpebkoer, kes oli palunud
jõulukingiks , kuid leiti, et hulkuvate uksele oma maja ,
me tervitame seda " Teko " ja jõuab on ülesandeks
rünnataeesmärgi kass, lihtsalt minu Teko tapmist kass.Ma
isegi tabanudkivi pealkergemad uudishimust ja see
murdis .
Minu esimestel päevadel tööd , lõbustas mind
saia , kus ta töötas , et näägutamine ... Ta isegi
võttaajaleht vannituppa lugeda ja suitsutatud üks või kaks
sigaretti aga hetkel ei saa püütud mu vend ja muõde
saabus hirmu visatapakettaknad aknast autosse.Mul
olikogemus hunt vari : ta oli kadunud , kuid see leiti
.Kaitstud , kuid ainult valik.Söötmine oma osavust
keemilised tahked ained ja oluliste vees.Puhtuse oma "
shadow" kihid seiklus ja olimaandumine , Caricuao .Nagu
hunt oli kaitstud , kuid suhtumine üksi , üleni nähtav
üksindust.Täna , kui ma kirjutan Caricuao hunt, ma
silmitsi oma maailma ja tõlgendada.Sõber sõltumatu saa
elada ilma oma metsikut loodust , vaid tõeline algaja
heategevusliku elu , embrüo Caricuao kus ma lõpetasin
on lojaalne noor veri , eriti auskartmatu iseloomu , äge
sisuliselt aga õiglane ja austaks oma sõbralekaaslane ja
sõber.Nii ustav reisikaaslane ja kaassüü alati tõlgendada
soojust ja vaikust .Ma elasin natuke piisa varjud Caricuao
14

" tänavatel " ja firma .Aga ma näginjulgust hundi ja
asutas ta loll ja diplomeeritud usaldusalune sõbrale link
oma vabaduse eest .Kui seal on üks asi,hunt oli olnud
vabadust , oli üksi , üksi!Ja tasuta!Shadow Wolf
extrahuman hõõguv energiat oma olemise viis .Tema
haukumine pandud nende loodusliku sõltumatusegeenid
laadi.Otsustas jagada oma vaimset ainuüksi tursa
jõululaupäeval hunt või pigem varju Caricuao hunt samas
ühendatud ühe tasuta tassi üksmeelselt vennalikult ka
jagada oma jooki.Me oleme üksi omal valikul ?Muidugi!Me
oleme vabad mõtlema nagu kuju iseloomuga.See
olikingitus mulle jõuludehunt Caricuao , kuid ta
loodusesse
kaasasündinud
geneetiline
keskkond
tõmmatakse nende kromosoomidtunne vaba riik puhtuse
oma iseloomu .Enigmatic kuieluviis , vaid toidab iha elu ja
naudi oma üksildane , kuid vaba käega mingeid piiranguid
või kehtestamist .I ja varju hunt on sõbrad , on talle
iseloomulik oma viis, kuidas toimida omapäraselt sunni
teisi, et meil on vabadus käes emake loodus ja nii me
kasvame ja mida me põhjustatud sisseimbumise meid.

Ma pean olema üle 10 min especado vaadates mu isa
armuke ja mõtlesin , mõtlesin, et vähemalt ta tegimüra
pidi on mõningaid probleeme .
Olen alati tahtnud mu vend , aga ta kord peksid
rusikaga ja tabas identiteedi mu isa , kui ma põgenesid
pidžaamad tänava Pardilhó , Estarreja maakonna ja
lõppes tagahoovis lähedalsõnajalad .Kuni mul oli panna
meik tavaliselt lahkumist pühapäev tõttu märgid tema
nägu .Ta kõndis ilma pidurite ja veetis tossud püüda, ma
müüsbike sa sõitsid ilma rehvid ainultvelje pakkuda minu
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vanaisa ja müüs sellekaalu , kui ma tegin 300 $ selle
eest.Selles koolis ma lõpuks kaks negatiivset , üksteise
matemaatika käsitöö, ma ei ole kunagi aru, et see oli nii
halb käsitsitöö .Loomulikult seotud ühiskonna ja selle tolli
algab 1989. aastal jalgpalli mängida , kuni lõpuks see
karjääri aastal 1998 sportlase spordiklubi Estarreja nagu
harjutamiseks
jalgpalli
alustas
keskus
boom
jõudaeesmärgiks seatud 3 minu pika karjääriaga see
olikoolituse mängu vastu Ovarense .Siis nad kasvasid oli
taganevad keskel eesmises asendis , käisin ma kaugele
vasakule, siis paremale keskel , siis keskmine keskel, et
saada kaitsetKesk- ja vabastab seisukohti.See oli lõpuks
teada oma karjäärisportlane kurikuulus anti ausa mängu
veel registreerida 2. eesmärk viskas päeval ma
küsintreener ollameeskonna kapten ja mängib keskset
poolkaitsja , viskaseesmärk seda mängu ,muutnud ja
ratsutaskaugusele keskelt vastaste värava , tehes"
cuequinha "väravavaht .Arvasin, et võtta tuima jalgpalli
mänge , et muutamängib valdkonnas .
Aastal 1990-1991 osales7ºano keskkoolis
Estarreja , oli puudulikult integreeritud selles koolis on
mässumeelne ja edasilugu , et ühel päeval ma
masturbated klassiruumis, on dubleeritud ajalugu
professori Patriot rakettide - et ajalIraagi sõja
paratamatult kiida aastal 4 negatiivne.Mis mulle haiget
kõige oli Portugali , sest see oli esimene ja ainus minu
koolis karjääri.Otsustas naasta Brodick kooli, kus oli5.
aastal.Pärast1991-1992 õppeaastal 7 kooli c + s Brodick
esimesel aastal tuleb hüüdnimega " AIDS " kolleegide
seas , tulevad on misbehaved kuulsus, aga kooli edu oli
mulle võimaldades kulgeb klassi , jubakõrgus , kui
vastamisi miks sa pärit Estarreja Brodick öelnud, et on
välja
heidetud
kooli
Estarreja
.Augustatudmadala
tihedusega disketid kahekordistada võimsust sama see
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olikäsipuuri , tuli minnaEstarreja lugu Brodick on" bike "
sihilikult lähevad pärast kuni munasarja-, varastamine
närimiskumm ja kristalliseerunudhüpermarketi .Parim
mäng tegin minu karjäär oli pärastotsese ja oli
vastubeachfront klubi kunivan tuli tõmbad mind koju
.Paninlennata või võileibu sõbrale nimega " Minete , "
esimene pornofilmid ma nägin üllatunud mind,naine oli
munn ja tissid samal ajal midagi, mis meenutas talle oli
teine madude ja angerjaid , mu isa stseene...
seasEstarreja ja Brodick reisil olikliirenscp teha vaid
tubakasõltuvuse hakkas raskendada mitte ostapass ... ma
olin juba sellises staadiumis, vaid hääletama olema väike
muutus tubakaja läkspagari süüa pool leiba juuaõlut
Litradasokid
kolleegidega
.Kodus
vanaisa
tulistasRelvaseadus ja plii ricocheted ja peaaegu tabas
mind
ja
kuulnud
suminmürsk.Ma
ükskord
läksinsünnipäevale,
nüüdhullusega
narkootikumide
põlenud kummi ja mustaks pärast teeme uskudes oma
partei , mis oli hašišit .Enne kui minna rongi kutsus mu
sõbrad maja ja varastas pudelit šampanjat oma isa ja jõi
enne treeningut tulevad mitu korda välja saata .Ühel
päeval ühes oma sõbra võttis sellise purjusolek , et tuli
haiglasse .Tema isa tuli helistada minu tegemine kaebuse
.Jooksuljalgpalliklubi saanud eriväljaõppe , see oli meie
vastase
meeskonna
valik
Aveiro
otsima
uusi
talente.Esinevadsuurepärane treening ja just siis nad
panid mind koolitada Aveiro valiku ja sain isegipaigutuse
.Aveiro hooajal 91/92 Jalgpalli Liit mänginud ründaja ,
descaindo vasakule küljele , oliasendajamängija, kes oli
hiljem FCPorto .11- 07-1992 valikul sub - 13
olekskohtumine , kus nad seisavadvaliku Aveiro valikust
Leiria lõppenudhooajal 91-92 , oli siin selles mängus oli
mul võimalus ja läks teisele pooleteatasajakirjas Aveiro ,
teisipäev 14 juuli, 1992 - Aveiro , 2 - Leiria , 1 "
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mänguspordi kompleks s valdkonnas .Jacinto ."In
naastavannid,Aveiro meeskond võttis valdkonnas teise
määramiseks.Erinevalt esimesest osast , kusleirienses
domineerivad , Aveiro asus võtta mängu konto ja parem
ärakasutamine vastase kaitsest , andis"umbes nägu"
tulemuse .SaavutatudViigivärav kaudu mauride filipe et
paisati etBeacon taust " .Ma ei tea , mida ma tegin , et
mäng , ma mäletan läks nii kaugele, et ei suuda
püüdapallid, või oli liiga aeglane või oli väga kiire , kuid
lõpuks ei oleks viskas3. eesmärk minujalgpalli karjääri ,
sel aastal ei olnud turniiri rahvusmeeskondade vahel
rahalistel põhjustel , siis võiks on arenenud rohkem?
Kunagi ei tea .Tuleõppeaastal 1992-1993 , mis osalesid8.
klassi koolis c + s Brodick ja juba suitsutatud kõik
ajavahemike järel , see olimässuliste koos hälbiva
käitumise .Ta ütlessõber, kes oli sõjakooli , sain
tulemaPrantsuse klassi toetustWC potid peas öeldes, et
see olid sina WC, ei olnud julgust kohata silmis mu isa
alles esimese haiglaravi ,närida maitsetaimed enne läheb
koju pärast esimest jalgpalli koolitus ja viimane kord
võtsinpeksmine, mängitaksekoolitus algas , "võttis" ja
ründas teda ja ütlesin talle, et oota mind seal, kes ikka
kulus rohkem , jata ootas ... kuni mu pea oli vastutar ta
hüüdnime" Pardilhó " .Mul on esimese disco minu
pööningul andes tallenime ku * .Kasvaskatuseakna
ülaosashoone ja tuli on tekid katusel muu hulgas oma
sõpradega
suitsutatud
villa
mitu
korda
,
kusjuuresnunosõber sai mulle serva piire lähedalkamin ,
vasakuleöökull , etma olin tasakaalust välja ja
põhjustavad mulle peaaegu kukkumise katus.Blue Ray
Blue Ray raevunud tungib mulle lõõskav energia, mis
voolabräpane poorid eelarvamuste ja talumatust , et see
sinine välk lööb .Valguse poolt toodetud kõikide olendite
rullub seadmetes ilma raske häbi ei ole keerdunud
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kahjutu kunstlikkust .See laser valgus tungib ja
nähtamatult tungibnähtamatu ja märkamatult .See
onpsüühiline
ja
kapten
valgust
eeldused
mitteseotudteelahkmel oma selgeltnägija .Silmapaistmatu
ja kahjutu põhjuste kaudu tala äraveo mürgised mõtted ja
eelarvamusi oma mürki ja selle vastumürk .Katuse
valgus,suitsu , mis läbistab valgusesvarjatud meeles
kaltsud mälestusi tegemata heads ilma suunda ja tegevus
, tegevus, see mootor, mis jahutab samm meeletu mõte
aeglane
ja
kooskõlastamata
massificadora
meeles.Piercingentusiastlikudidle aeg on läbi ja jagab aju
ja põnev tuled Deambulante elektrilise stimulatsiooni
.Tugevneb hüpnotiseeriv ja halvavad kehamassi ,
kuidesencadeio riimid on jama .Need katuse süttivad või
lõpus inseneri peas." Mõned inimesed on ahvid, teised
ainult
pööningud
!"Muud
tuled,
mis
varjavad
peasissekäigu , soovin tungida pööningutel mälestused ,
mõtted , lühike elu elanud ilma peamisi põhjusi, kuid
palju mälestusi .Mälestused , mis on valgustadameeles
igavesti avatud või suletud kummutid ... Ia otsima VHS
videokassett , kellel ei ole raha, et makstaüüri kuni levib
ajas ja jagadaharva suureneb magas mõelda, mida oli
.Mul on isegi kassetid kuud koguneda .Aastal 1993
hakkasin tahavad võtta oma raha ning otsustas pärast
kõnet töölemängude tuba .Tol ajal oli ta 15 aastat vana ja
näinud palju võimu , et hoida , et ruumi ja keelab nende
alla 16 sattumist .Tuliesimene kokkupuudehašišit ja
hiljem selgus tarbimine üle 17 aastat pärast .Sellises
keskkonnas võtan ühendust teiste reaalsuste kuid eitas
kunagi ja ma keeldusinheroiini ja kokaiini, kui öelda , et
ma tegin kogu mu elu ei olnud korras või eesmärk , st ma
ei ole " mineeritud " , kuid mitte kunagi tarbida.Oli vale
suhtumine tarbimine ja juba tuntud " kunstnik "
onsaatejuhtkooliaasta lõppu partei 9. klassi finalisti
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1993/1994 .
Generaator, generaatori või generaator Armastus panebki
see ei virtuaalne lihalik soov ja see emotsioone link
läbipaistvalt suudelda ja janu midagi olulist arengut
emotsionaalne
ning
elektrienergia
sidemed.See
generaator varustab ego ja isiksuse peidetud nägu iga
päev esindatuse võtmisel hommikusöök, või õhtusöök või
vett , mis toidabenergiagapäev -päevalt .No maskide või
Lacerating
mõtteid,
enquadramo
meil
tegelikult
armastuse energia võiarmastus erutav energia ja terav
augustamine ja esindaja tundub armastus ja üksindus ,
mis elab toidabkaabel , et kunagi kustub ,äraostmatu
võimu , kuidtõsi , igavesti !Alati janu erutav soov otsida ja
mõned kannatlikkust leiutas monotoonsus päev ja kaldus
nägu , mis esindavad midagi elektri- keskmise on lahti
juhtmed.Julgeb kujutlusvõimekaasasündinud mootor ja
käis
tegelikkust
,
vaid
lämmatavad
hetkeline
kontakti.Võta oluline mootori eluiga , mootori , et
konsensus reaalsuselu- ja ei saa kohal olla, aga
hajameelne teiste reaalsuste peaaegu tajumatuteadlik
soov , kuid see on olemas !Alati on olemasmõttes vahetus
võimalus , etmeedia ei saa olla vesine , ei slaidide mõtteid
armastuse
generaator
vahendite ja ressurssidega
;armastusest generaator on alati saagijahil ja muude
mitte- virtuaalses keskkonnas ja kontrollib seda väga
oleks järeleandmise , siis ei saa loovutada ennastrõõm
see tekitab ja paljuneb neis pidevalt kohal näod hinge
tükk olete alati tahtnud lämmatada.Sest sa ei saa
võõrandada tükk , kuna energia on üks ja multikultuurses
oma rahulolu , rahulolu , mis arendab erinevaid reaalsusi
, sest me oleme virtuaalse ja kujuteldav , ainult
juuresolekul teisi või ennast peeglist peitis uue õigusliku
võimu mõtetesneutronit , et need on tõelised loomad
valgust.Bright draakonid süttivad ja voolutugevust, mis
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läbib meid ja elustab meid iga päev annab meile jõudu ja
miimika säravat olendid ja eksinud , jah !Jalutajad , sest
see võib olla jõudu valguse või haige ja sanatooriumid
rõhumist, mis solvabdualistliku ja ängistav reaalsus.Ei
abatas teid selle praeguse negatiivsed poolused sisenema
alateadvuse ja vähendada sügav valu vastanduvat
kriitiline isiksus, toidetud sa pigemtranstsendentne
reaalsus
ja
positiivsus
anti
keemiaja
feeder
aheladinnovatsiooni ja saavutus, saavutus, et seeei saa
üle söötja meeletu võidujooksus ole meeldiv , kuid
tõmbabmeeles
lained
mõtteja
edastamisega
.Edastamise mõtted on reaalne ja arendab ahelad ja keegi
ei saa eitada nende ahelatega on praeguse levibajatu õhu
elamuste ja naudingute rõhutud , sest me kõik oleme
hakanud väljaspool stiimulitele beetablokaatorite , kuid
mis parandavad meie janu elu.Need impulsid seega
mõjutavad meie mõtlemist ja mõnikord konfliktid
toimuvad või areneda mõte , kuid see ei too õnne , et
põnevust prootonite viib välist tegelikkust .Sinine valgus
vallandas tugevaid emotsioone sinine valgus , mis läbib
sillad ja trepid ja imbub võimu tundeid , mis toidab
vaimukas arendada seda potentsiaali , mis tervitab oma
ultra tundlik kiirte ilu läbipaistvuse kõnekat sõprus, mis
otsivadvähe " sinine "tugevam , tugevam ja arendab meis
tähtkuju sügava tagajärgi tunne ja võõrandunud , et
Hertzian laine .See mõjutab võim kaldus mõtetes
kaotanud tunne elu, türkiis mõjutavad sügavat ja kestvat
sõprust , ta viib ise maagiline talad hulluse ja rõõm
armastavad haruldased ilu ja värskendav .Niidid twilight
intensiivsusega ta areneb ja kannab energiat ja sooja
kaitsva paha ja naudingut piin ja vaikus , ei, mittemask et
eludes meid ja nimetatud meil abstraktse mõtlemise , see
on pigemtugevad valguse ja süvendades rõõmreaalse ja
kujuteldava , kuid see mõjutab ja kes alati mõjutab tema
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õigust liikuda ja otsa piirangudsisemine ja kestev sõprus
.Ta armub ja kuidas seda mõistust , kuid toitu emotsioone
, tuleb ja toob rõõmu ja iha rõõmu , et rõõm on kalorite ja
tungib kõigile hullus põnevust see põhivärvide et lamab ja
rullides abrocha kogunemineenergiaallikad , mis on tühi
aja jooksul , kuid see ei kao see tulevik , st on alati
olemas , kaitsev , ei lase meil arenedatasemel
kontrollimatu särav rõõm .
Aastal 1994 hakkasin õppe elektrik ja seal
tekibhüüdnimi nagu ma olen endiselt tuntud mõnede
arvates" Faíska " , sest võtsinšokilahti niit ja lõpus ei
olnud elektrivool .Ma hakkasin käimaöösel ja siisesimene
külastus 1994. aastaldisco eclipse , sain" catch- karikad "
Mäletan , et päev olete teinudhinge testiga ja tulemus
enne lendu, see oli kõrgem kui 2,0 .Täna oli fantastiline ,
ma lihtsalt haarasinpudeli kõikdisco ja toimetab üks
juhtidestmaja peas välja ja siis jättis mind kodus, see
oliime,
et
viimase
aastaeclipse
suvel
saanend
nagubaaridaam teed kaadrid ja baarmenid asendadakeset
ööd , et enam ei saanud seista .Jätsin edenedes ja ma
saan munasarjade , liitus õppeaastal 1994-1995 10 aastat
sport piirkonnas koolis joseph Macedo fragateiro , oli
alatihullem poolest ed.Füüsikalised ja sport see ka
põhjuseks oli minu halb käitumine, ma isegiarstitõendi
ujumine tava kõrgus viidatesallergiline reaktsioon kloori,
aga mida ma ei teadnud, oli ujumine !Olijalgpallikoondis
et oli " les bufons " või peidolas ja tuli neile koguda raha
ärivaldkonnas Estarreja .Mis purjusolek pani mind läbi PJ
Aveiro teise sõber tegi etappi enne üleilmset tõendeid
järelturul , kus " allveelaevad " õlu ja taignasse sai
naljaga pooleks .
Inteekondfinalisti Bayou supermarket seelik kiindumust
sündinud õlle , et võtsime ta korterisse , kus me
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kohtusime - jalus ütles korter tühjad pudelid .Sisse
korralaastapäeva sõbrannaga ajal purju furadouro mind
nii , et ma lõpetasin uinumine lauas olnud ikka veel
allessupi ja kui ma ärkasin oksendasintabelis pärast
õhtusööki andis mullekojusõiduks ja ma tahtsin
ollaparteija mitte kodus.Minu kaheksateist näginfilmi
Trainspotting alati leidnud tohutu nali , sestmees
viiakseWC ja valamu merre turds ja sagelivestlus minu
vanaema meeldis rääkida , mis saab siis mulle,
etPaskakikkare et on jamaminu ETAsekundaarne , et teha
kiusamine isegi vanemad olid isegi hirmutav minu venna
pulmapeo 3 pudelit rummi ja paljud kaadrid ja
haarasrulood
täna
hommikul
oksele
.Minust
sai
meistermeeskonna nimeks" tšetšeeni " on jalgpalliturniiri
jätkasin edusamme ja 1995/96 juba 11. algkool José
Macedo Fragateiro saaksminna 12. klassi , kuid
matemaatika ja füüsikalise keemia tagasikunagi sai neil
taastuda .Ma hüppasklassi akna ja kõndis uksest öelda, et
ta oli läinudvannituba õpetaja, kes oli direktor grupp
ütles, et see ei ütle mu vanemad ja ma tugineda , et oli
probleeme kodus.Kuid ratsutas töötab ja kaebas liiga
paljulihaste ja et hiljem tuli töötada puhulsong aastal
1996-1997 , et ta jättis ühe aasta terendab
sõjaväeteenistus , millesõjalise kontrolli peavad mind
kõlbmatukskaebas mulle, et tööd ei ole võimalik , sest see
haiget mu jalad.Ta tegitri- Turbode sõbrad ehk liigeste 3
filtreid.Põhjustatud
koolikiusamist
olukordi
,
mis
mõjutavad gruppi " taga " koolis olid need, kes nimetas
eta .Edendamine koosolekute 4 ja 5 inimest linna
munasarja lõunaaeg , tõeline rünnakud sõna- ja külalised,
kes kogunesid minu parim liitlane nuno coagíamos
tavaline soogruppidele .Deklaratsioon linnavalitsusse
Estarreja , ma transkribeerida : ta olimonitor ametialases
programm lastele1. tsükli põhihariduse "aktiivne puhkus "
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ajavahemikus juuli , august ja september 1997. "
Kinnitan, et teenusteon laialdaselt tunnustatud ja kiitis
niihuvi ja demostrados võiteenete töö .Santarem pärast
öelda, et ta lähebexpo läks koju mõned sõbrad tulevad
andaPieru ja hägustada mulle kõik , kes visati aknast
välja poksijad korrata aastal 1997/199812. aasta, kui ma
ette heidetud vead pühendumusühingu õpilased sel aastal
alustas sõitmist.Wait ja ta ratsutas hästi , kes soovivad ,
tahavad hüpped, jättes vahele ja suitsetamine kõndis ilma
kerimata kohtades ärevus sõltub vanusest , kuigi alati
elavad ansiosíssimo režiim oodates midagi , alati tahavad
midagi , kõik meist seisab nagu Willtahtmatult ise.Sel
aastal olen koostanud järgmise hääletusvoorus ettepanek:
see on väga kindlalt ja vastutustunnet , et candidatamos
nendel valimistelühendus keskkooli õpilased José Macedo
Fragateiro .Meie eesmärgiks on edendada kultuuri- ja
vaba aja tegevuste esiletõstmise selles koolis , see vajab
hädasti kehtestada sisemiselt kui ka väliselt .Selle
eesmärgi
saavutamiseks
soovitame
:
realiseerimisefinalistas- prom edendada kultuuri- ja
spordiürituste
kohta
eraldatud
päevade
kogu
üliõpilaskonnast , sealhulgasnoortenädal , jalg- , korv- ja
võrkpall ( mehed / naised .. ) .Valmistage kuus, et
moodustada ja õpilastele teatavaks ühiskonna-probleeme
loomise
edendaminekoolilehe
Arutelud
koolitus
associadosomandaminepiljard
lauajalgpall
noortenädalpäev
erinevaid
tegevusi
võtab
ühendustkoos"keskmine " , et edendadategevust meie
koolis , eritiüliõpilaste ühingu algatusi." Loodame, et teie
hääl" nimekirja - see on sinu ühistu nimekirja - andaguy
eest vocês.na kampaania laiali kondoome õpilaste ja
hoida kontaktitervisekeskuseelseisvates aruteludes , mis
ei mõistnud, mikstervisekeskus tahtis õpilast jääda
eratunde osaleda.Kampaania tunnuslause " annabmees
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sind! " " Järgneb meie sammud" ja isegi " mängida oma
muusika , " Sotsialistliku Partei plakatid , mis toetavad
seda kampaaniat , pakkudespeakorter tahtnudkaasa või
sõjakapoole ,sõjakas lehed jagati aga mitte sõjakas
pälvinud see poliitiline jõud meie ühing.Nagu muude
projektide juhatuse osta piljard lauajalgpalli ja saab
pool20 kestad , mis maksavad igas mängus .Päeval
avamine ja ma tsiteerin : järgmisedvalimised edasi
viimase 14 jaanuar 1998 10 kuni 20 tundi.Osales kaks
nimekirja ja b , kelle esindajad on sätestatud taotlemise
protsess , registreerides et tegu toimus normi piiridesse
.Sulgemise järelküsitlused, mis hääletas 740 õpilast, me
jätkas loeb hääli .Saadi järgmised tulemused: kümme
valge - viisteist häält Hääli nulos- 507 häält nimekirja a208 häält nimekirja b kohaselthäälnimekirja võitis
üldvõitja esimeses voorus valduses andisAssociation
hääletas eelmisel aastal , et pärast annab hinnangu ühing
seoseskooliaasta tuhande üheksasaja üheksakümne
seitsmenda .Pärast seda esitlemine ei ole mingit
positiivset tasakaalu.Samuti tuleb märkida, et eelmine
ühing on oma pärandilaud ,metallist kapp,tool,pink ja
kaks male mängud ( mittetäielik ) .ja midagi lisada
lõppesistungil, mis neid Protokoll koostatakseet pärast
lugeda
ja
kinnitada
allkirjastatakseliikmetest.Päevi
kampaania onanonüümne kaebus ringleva koolis , kus ma
hüüdnimegaLion King ja Al Capone , sest mõnikord ma
lähen läbi selliste märkide klassi ,asi on keeruline minu
kõrval oli näha ka läbi juhatuseskui tarbija hašišit ja
vastavalt kooli psühholoog eestvedaja .Lõpus 1998
munasarjade
psp
avab
uurimise
käigus
ning
politseiuurimise
väidetavaltanonüümne
kaebus
olin
poegpresident
Estarreja
kambrisse
ja
juhtisinimkaubanduse võrku.Oli just suitsetamiseühiseid
kui astusinpolitseisse rajatised , eitas aeganõudev ja
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püüdis ja ei meeldinud , sest seal ei olnud enam kontakti
või infot oma ülekuulamise et squad munasarja .Sel
aastal
on
prom
kahtluse
all
ja
süüdistusi
maksmatajätmise et õhtusöök, ebamoraalne , sest see oli
maksta järgmistel päevadel1. töö minu parim sõber ajal
,nimekirja taotlenud järgmise aasta kartsin, et meil ei
olepöörasimeõhtusöök, mis tehti , kuulujutud .On January
98 Ma olen kutsutudnädala hariduse, tõi mälestusi tema
eksa .Jorge Sampaio Vabariigi Presidendi , mis
eraldataksefotopühendumist " rühma Aveiro , eriti kooli ja
José Macedo fragateiro , sõbralik kallistus " nädal
hariduse 24. jaanuar 1998 - Vabariigi President , oli lõuna
alaliseelektrienergia
muuseum,
kus
tervitas
president.Samal
aastal
tulebvõimaluse
töötadadiskopildrinha
furadouro
,
sealbaaridaam
meelelahutust külalistele pudelid ja maadelda nippe , mis
toovad meeldefilmi " Cocktail" oliöösel, kui kõik
kustutataks mind ja mul olitunne, etdiskooli flambeeritud
up uskuda isegi pärast ärkvel , kui ma olen kõik ähmane
visataaluspüksid aknast välja , langebkatusekohvik, päev
hiljem on emasõber naastajuba pestud pesu , öeldes,
etVõib-olla oli langenud ülevalt.See oli tavaline, et juua 2
pudelit kuldne streigi üks absint koos oma partneriga.Kuni
ühel peol ma kliendi teenindamisest eesboss ja hakata
klaasid täita levibvedeliku kõik käsimüügist ja oli kohe
vallandati.Lühidalt oli üksmanagerklient ja teenis neid
kaks lasku levib kõik, mis ta just ütles : Kao siit !ja sel
päeval
mitte
rohkem
rääkinud
sellest
mehest
.Käisinpulmas parim sõber mu vend , ma suitsutatud
weed invannituba ja purju mind nii , et ma laualekinga ja
tegi mobiiltelefoni.Öösel alati kaasas prillid ja tarbivad
hašišit kirjutamiseks kasutatakse Einsteini valem kooli
hõlmab 1998-1999 monho bar - baaridaam oli siin paar
kuud teenida tassi .Teostatudlõplik pool 2ºperiodo , nagu
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tavaliselt samaaegselt disco Phoenix ta tabas 900 inimest
esimeses monho dušš tabas700 inimest vastu ligi 200
teisi inimesirivaali pool oliedukas.Pärastpool on võtnud
kõiksöögituba ühendusele elemendid välja maksmata
omanikmonho õhtusöök ei anna seda mitte rohkem
rahapoole .Sel aastal hakkasin töötaja allahindlustphilips ,
tehasetööline , kus ma töötasin kaks kuud, et ligi kaks
nädalat töölt .Selleks ajaks saintööd Uniteca / Quimigal
.Läksin baaridaam / meelelahutaja minu maadelda nippe
dacasca disco siin, et tarbida minu esimene " tablett "
murdis kaks ja võttis erinevatel päevadel pooleks tundus ,
et
midagi
ma
tegin
oli
keha
kiirus,
ntMürk
vesakkomyrkylläkogu ajakirja ja mitte midagi lugeda või
koju ja pani muusikat ja saada sammu .See oli esimene ja
ainus kogemus nendega.Disco dacascaavalike suhete ja
julgeoleku kui ma läksin otsima teise päeval tööd ütles
mulle, et ma eile pudelid ja mu maadelda tabanud pea
klient, kes oli läinud haiglasse jättesuudisedajalehes ju
see kõik olivale ja ma oleks arvanud .Hilinemise korral
kolm tundi olinsõbranna sinna ja ma asendatakse
korjamine prillid ja põletatud kohapeal.Avatuduus baar
Estarreja Olen olnudaastaid 1998-1999 , kuibaaridaam /
surfamine kangelasedbaar, üks neist ööd laenataraamatu
"uksed" ja surevad "American " koguti rongi teda ja minu
raamat .Tulin teha deposiit $ 100 suutma tõsta $ 1000 ...
kaks aastatkoristaja ja isegi põlenud ukse bensiini
mootorratas, kuid mitte kunagi teased või seotud
kellegagi .Korralda üks aastavahetus 1998/1999 Heroes
Bar \u0026 sõbrad Faíska organisatsiooni kõne all friends
uusaasta .Mando kõikbar patroonid lahkuda enne keskööd
lõpuks loobudabaar jauusaasta.Lähenbaari munasarja
kivid , kuhu ma rünnatud reklaam jooksulettevõttest teise
juhul esitaskaebuse politseile ja nad lähevadbaari , kus
nad on öelnud , et kõndis tuhatoosidest sees , puhas
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vale.Ma pean minema prokurörile kuid ma ei järelkontrolli
puhul puudumine tunnistajaid.On aastavahetus 98/99 kangelased
av
bar.Salreu
Estarreja
vikont
ratsutasprogrammi, milles :12 tugevuse ühel ööl [ ja päev
] ... DJ-d kontrolli resident Sergius külaline djVicky ja
inkognito .Kesetpoole ja selleks, et kleit mulle koju minna
pidutseda ja mu sõbrad näitab , pane kõikkliendidbaari ,
kus ta oli sel ööl porter lõpus.In mõtte kahtluse alla seada
järjekordatähestik ja jõudnud mõelda , etab või abba olid
väga käia ma arvan luuasignalisatsioon meeste type
pilgutab või puudutada ja tunda üksteise ja käige kõik
kiirust nähasee oli paha ja kannatustest ja aidata.Watch
TV ja ma arvan, et jalused sisaldavad kirjad minu meelest
ma näenkanali FTV ja ma arvan, et sel päeval
saavadNobeli preemia .Ma olen mõelnud , kui süüa
inimorganite
ja
olitoidu
poodi
kilo
sel
päeval
mõtlesin,klaasikillud tänaval olid teemandid, vaatasinfilmi
kahmama / sead ja teemantide film Aveiro , kui ma
arvan, et onnäitlejafilm,alustada eemaldada oma kingad
ja saada ja sealt kino , see oli minu film.Estarreja jooksis
ülim vabadus tegutseda lähedal jõgi ja arvan ronidapuud,
Metho pool keha jões ja ma arvan, et ma olengeenius ja
mr .Vabariigi President on täheldatud , mul on kontaktid
lehmad olid karjatamise ja proovida et teiega oma
mõtteid .Ma arvan, et nad on mulle varastada ideid ja
teha mulle taha teha kahju , ma hakkan tundma imelikke
asju , et isoleerida mind, tegi asjad uuenevad ruumis ringi
, loe psühholoogia raamatute proovida aru saada, mis
minuga toimub , ma hakkasinmeeletu , luulud
tagakiusamise või et ta jälgib ja kontrollib kas
televisioonis võiajalehtede päeval, kui järele mõelda , et
mu isa ostaks mullebar, ja see olimaailma suurim , vaid
veidraid asju juhtivminu vanemad on tõsiselt mures selles
üldises lärm keegi helistab GNR ja tuletõrjujate ikka
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vedada mind haiglasse , mis kestis triivimas tundi jalgsi ,
kuni ma olen leidnud sõjalineGNR kes mulle öelda , " me
lihtsalt
otsin
sind"olen
võtnud
haiglasse
Aveiro
pärastpsühhiaatrilise
erakorralise
Coimbra
.Võetud
tuletõrjujate rihmagagurney pärast vestlust Ma mõtlesin
ma
võtansüsti
ja
mul
on
tüdrukutega
pärast
konsulteerimistjuht psühhiaatria, vaid võttissüsti ... Kui
ma ärkama ma olentoaspsych eestkostetava ! ?Põgene ,
võtsintakso ja läks Coimbra kusEstarreja ütlestaksojuht
oodata ja läks hoiatada mu ema ... Järgmisel päeval ma
olen valmis võtmapill saadetud psühhiaatrid ei tea, see oli
otstarbekas paha , paludesviiks mind haiglasse , jäi
rohkem kui 20 päeva all füüsilise turvasüsteem , mis on
seotud vöö magama !Estarreja teretulnudintermarche
tundus mullekutse sisenedanaaberriigi maja , tulin
sisestageaed mõelda neile, et ma oli varas ja isegi
suutnud esitada kaebus , kuid pärastGNR ütles, et ta isegi
mind otsima ja võttis mindhaiglasse.

Seal lahkumist võrreldavmaavärin ühiskondlikus elus ,
saada nõrgenenud lähiaastatel , ma tulin on hirme ,
näiteks: minge kohvikusse , kardavad, ettass kukkus ja
inimesed kommenteerima oma nime.
Kuidas 3ºescriturário 1999. aastal olijaotus mail
ja registreerimise lubade ajal descolorei juuksed,
jaotavadmail auto isegi ilma kirja piiridestehasest, kus
see sõitis 30km / h , tahtis tunda esimest
kordaautosaada, et on õnnetus jätteskaitseraua ja oli
isegi õigustada .
Ma ei saa magada , sest ta ei taha magada ma
tahan elada siin pigemtakistuseks , mis hoiab mind ärkvel
ma ausad unetus .
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Astusin õpilaskodude Luis de Camoes ,
Portugali tellitudvõrdväärsust 11 väärtuste ja retracedliinil
krediiti keskhariduse .Ipj avalduse , kasutada teavet
animaator funktsioone nagu stipendiumid , alates 1.
märts 1999 kuni 5. veebruar 2000 läks kooli reklaamida
tervislikku
eluviisi
noorte
.Ma
hakkan
nägema
pornograafia ja kontakt vestlused ."Inoma kohustuste
täitmisel oli huvitatud ja dünaamiline mäng täielikult oma
ülesandeid eelkõige teenuse kasutajad ,teabelevi huvi
noorteteabe ajakohastamisele toetust ja kontakt Portugali
Institute of Youth" Aveiro , 9. märts 2000. ma läksin
Tenerife üksi viimastel päevadel hakata mõtlemanaine
minu elu ja ma kirjutan 3 kaarti nimega Raquel Mamede Bombarral Portugal ja viimasel päeval saan telefonikõne
tema bayou simuleeridahalbsaadaval koossõbranna ajal
on mul korteris koos olla raquel ja veetis paar tundi ma
leian ennastex .Girlfriend pannafikseeritud lusikaskella ja
vaatamu sõber hüppas üks rõdu teistele hoiatus
mulleendine .Kuna viimase hetke hüppas ta liiga ja tuli
minu juurde jooksin tuppa korteri ja peitis mind all lehed
minu parim sõber ajal ja ta küsis , kus olifilipe ja ma
jätsinlehed ja ütles she'm siinpõgeneskorter I kihutas
mööda tänavaid tulevad liigu sulletrikk , et saada teda
rahustada
.Võin
keskkooli
diplomi
1999/2000
taotlejalekoondhinde 16 punkti - munasarja 11.
detsember 2000 oliskaneeridainterdistsiplinaarne ala
vasakule poole ja siis läks siin järeldab pakkuda teise
õpetaja,
veetis
kaks
päeva
minna
omaoffice
vabandadapuudumist ausus õpetaja teeb edasist uurimist
ja annab märkus 20 ,maksimaalne tulemus tavaline
õpetaja oli 16 punkti.Sainnoodid 11. portugali, inglise
kuni 15, 15 kuni Prantsuse , 17 interdistsiplinaarne ala ,
18-18 filosoofia ja infotehnoloogia, kopeerimine eksamid
nii saan Kursuse läbimiseks .Õppides töötas poolkuu läks
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ametlik hotell professionaalse kategooria " vastuvõtu
praktikant 2. aasta " alates päevast, 8. veebruar 2000
kuni 31. mai 2000 " omandatud teadmisi selles hotellis
punktides vastuvõtu / conciergeja baar .Kinnitust kogu
selle aja suur võime õppida , ebatavaline pühendumist ja
vastutustunnet .Me kiidame oma olemasolu ja oma
suhteid meid kõiki.Ovar 28/07 / 00.aqui magashotellituba
oli poolte baaris ja läkspool puudumisel vastutavad isikud
.Oli distsiplinaarmenetluse eest rünnak mehe bar , sest
see tegi mulle vähenenud , sest ta teadis , et ta oli
haiglasse psühhiaatria .Siis läksin Lissaboni ja saicounter
töötaja töökohakohvikuskaubanduskeskus oliimaviz 2000
oli kombeks käivadööklubikaubanduskeskus , kus ta
tantsis kuni wee kujutan endale parim tantsija ajal oli
minugapudelpopper'so
mis
sissehingatuna
enne
sisenemist töö lõhnaga ja vaadata taevasse hotelli ees
Sheraton see pudel oli minu 2. kogemusi kemikaale , kuid
läks tagasi seda teha enam Üritasin seda minu
elus.Osales
töötajad
Estarreja
Carnival
2001
vastlapäeval või mitte midagi!Vastlad või mitte midagi!
Deklaratsioon linnavalitsusse munasarja - jaotus kultuur,
raamatukogu ja ajaloopärandit .See on teatanud, et ta
pidashaldusassistendina , lepingu alusel tähtajaliselt , 6.
august 2001 kuni 30. mai 2002. aasta Klienditeenindus
teenuseidlinnaraamatukogu munasarjade ja muuseum
Julio Dinis -majaOvarense ", mis on tehtud suure
vastutustundega ja pühendumust " oli raamatukogu
dokumendid ja kaovadregistreerimine " lootusetu juhtudel
" 2001 - GNR haigla vahel Leiria Leiria jalahing onkaebuse
raadio veoautojuht , kes pidi häiridatransiit, BT kutsuti
sündmuskohale pärastauto rebocarem öelda ei ole
karistus , kõne tugevdused ja juhatas mindhaiglasse
Leiria käeraudades .Caldas da Queen arvasin näha
Snipers ja inimesed, kes jälgisaknad 26/11 kuni 12/07
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2000 haigla imiku d .Pedro 2001 - ma saan mingit kirja
DGV koju sõidukiga , kuid ei ole kirjas ja kunagi tagasi
viia saada kirikohus karistada mindväga tõsine rikkumine
trahvi (no vähemalt) tühistamise periood 30 päeva ,
võttakirja DGV mis on tema ja ütleb , et võtta muu tõttu ,
et seadus oleks juhtiva vähem kui 2 aastat.Ma isegi
veeretada oma tuppa ja mõtlesin, et oleks kaamerad
filmimine mind ja et ta jälgib spiooni .In Leiria arvan
Interpol ratsutas minuga töötada , kuna ma panin 5,01
protsenti.Bensiin ja makstes 5 € , leides, et ta oli
avastanudvalemi võita ja saada miljonäriks .Neil päevil Ma
arvasin, et mul oli Vene spioonide auto alla .Ma arvan, et
ma olen maagiline ja ma kontrollida automeelt jaaju
liimitudmasinautokunagi pidev pöörlemine , mis teeb
mind minnakeset teed aluspesu koospõrkav pall Julgeb
see pall olikäivitati test lahendusi Queen ja maapinda
eeskohus ja läks oma katuse all.Ma peatas GNR brigaad
käsu b5 peetaksepiirkondades Coimbra ja Aveiro
hakkavad olema tegutsemiseks ideid ja lap ajalehedauto
pukseeritakse järjekorras bt Leiria .Liscont avaldus Container ettevõtjatel töötadapraktiseerija kategooria
haldusküsimustes.Ajal, mil ma pikaliWC Liscont , oli mul
kaks kuud ilma suitsetamine hašišit ja kui ma tagasi see
haiget mu pea hakkas probleemevarakult lahkumise
Liscont sügavat armastust , armastust kahju oli tunda ka
unustatud põhja pool kaotas kahetsenud ja elas.Sõitis
pilvede all lendas taeva all olnud planeete Marsi ja Jupiteri
Marsil , otsustasin ma armastan sind ja Jupiter Kas Teil on
siin minu olemise , sõidavad planeedil Maa pen oli
tugevus,
oli
energia
,
rõõm
olimidagi,
mis
toimetataksearmastuse lill .Oli päike tugevus , liikus nagu
päevalill, oli meeleldi järeleandmatu jätkamisega midagi
põletamine oli unistus ,saavutus,eesmärk, kõike kirega ,
ilma mõõde oli suurepärane, hämmastav lühike väga
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armastav .Vaatasin aknast märkasin silmapiiril kulutatud
skaneeritudpalju vaatas enda ette Ma nägin oma star, oli
geniaalne Päilyntä vaatas näginmoon oli minu ja sinu, oli
maastik,teekonna kaudu te reisida maa allmeri , millele
sa vallutada sõitsime üle maa ja mere all oli lihtsalt
kuuvalgel .Oli see igatsus , kes tahavad , soovides ,
armastav, mõtleb, tunneb .Olen igatsesin sind ja tahavad
, et olete siin , soovinkoosolekul , armastan sind alati
mõelnud teid ja tunne oma kohalolekut , kus koduigatsus
ja elamiskulud ilma sinuta , arvan , tahan , tunned ja
armastan sind ilmanäeme , soovin teile5 meelt : silmist
näha sind usteta , ilma lõhna nuusutada sind, kuulen sind
tegemisi ilma müra, maitsta rõõmu mulle ilma
tõendamata sind ja sind puudutada ilma puudutamata
.Meeldetuletus, et teile kannatanud , tunda , armastatud,
elas kunagi armastanud teine, kes suudles sind , ma
nägin , ma went'rearmastus, mis alati meeles pidada .30.
mai 2003 ,abielu armastuse märtsil mauride filipe 2. juuni
Lissaboni -... Havana Madrid Madrid Madrid 9. juuni 10.
juuni 2003 Lissaboni minna Kuubale ja Havana osta $ 100
marihuaanat , mis tõesti imeb .Ma olin neli kuud ilma
suitsetamine liigeseid enne liitumist , siis suitsutatud ja
haiget mu pea oli algusesintriigide boss ja lõppes täis
saama ja lähevad tööd otsida .Ülikooli Letters magas
klassiruumid ja suitsutatud mu liigesed .Raekoja
Raamatukogu Lissaboni Orlando Brook hirmunud kontakt
uusim luuafoobia teeb tegevuse nendega töötanud ühe
kuu puhkust mind.Pärast tahame selgitada mõningaid
kahtlusi koos hea tehnika, ütlevad mulle väljuda ja
esitama
haiguslehe
saatispresidentIsel
koosdiskrimineerimine eelkõige fakte ei saa minna
vannituppa ja lasejuustu tosteira , vasakule ... ma
kirjutasin elu rahulolematust rahulolupostkaardi CTT ja
saatis ise seda saada.Saadan kirjaVabariigi President
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annab konto minu viimase 8 aasta jooksul .Töötus ,
võtkesotsiaalkindlustuse Lissabonis kodanik pood , mis
ütleb
mulle,
et
ma
ei
ole
õigust
saada
töötuskindlustushüvitist , kui tegelikult oli vaielda ema ja
abikaasa
ja
ma
rongi
ninamõte
minna
püüdalennukigaLuxembourg rääkida Barroso Euroopa
Liidus , et anda mulle seda tööd.Kulminatsioon hetk ,hetk
oma mõtte , et ilmselt kõik on olemas mitte ainult
vooruslik pilti , kuid tänuvälimuse või millestmõistus ei
sure ajal lõpetamise kõik füüsilised olemasolu ja äkki kõik
kustub võivõib viia .
Ma kuulsin häält , mis ütles käsu tappa ennast ,
hetk enne oli rääkinud oma naisele , et see oli " häkker" ,
kes oli elukutse, kirjutas raamatu öelda, et ma olen alati
armastanudsupermarket osta kaks pudelit mõrumandel ja
jõid kõik kooserinevate pillid .Mu naine , kui ta asus ja
leidis end kallistadesolukord nõudisINEM tuletõrjujad
saabusid varsti pärast ja andis mulle õli , kui ma ärkan
ma olen mähe haiglas.Päeva hiljem ütles mu naabrid , kes
oli olnudravimite koostoimete tuli mulle öeldacafe lähedal
ei olekskohvikud mis võttis 02/2007 1. enesetapukatse .
Kui aurustuda kui minu hing, midagi jääb
saladus
pluss
praht
,
hajameelne
fantaasia
.Tekkinudõõnestamises hõljub jõudeelu teise hetkel eriti
.Kuna kui ta puudutanud ja nägin oma maailma, oleks
roojane , ilmamute touch tundlikkus, vähemalt usun, et
keegi ületab minu reaalsus .Minu kurbus on lihtne , sest
kõik õnne saavutatav kui kättesaamatu .Autor magic ,
ilma irooniapäeval te ütlete , puudutada ja tunda mulle,
kuidas te vaatate mind ja näha, kes ma olen ja mitte
seda, mida ma tundsin kunagi nii palju kannatusi, kes
tahavad midagi enamat , suremas teile minu kaudu teile
kirjutas , etkandis ja mitte kunagi surnud ja sa kunagi
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kaob lihtsalt tundsin sinu kõrval põleva tuletikuga põletav
valu minus , et lõpeb, kui kõik põlevad .Kunagi võttis teil ,
muide sa öelda, et teil on , sest sa kunagi lahkunud ja
tean, et sa armastad ja alati armastan sind .Seda
ravitakse haiglas ja Cabral karri , mis oli " koomas " ja on
ärkvel ja näeb ainultmähe, ei mäletavestluspsühhiaatriga
, kes aga annab mulle vabastada , et pärast
allakirjutamistvastutuse loobumist.- Arvasin , et tulistada
loomiaknadpõrandad ja oli ideid hävitada või tappa
inimesed tundsid suurt häireid organismi sisselõigete ja
rebendite öeldud, väga häiriv vaimu ja emotsionaalselt
segataksesoovi ometi mullesuudlus sarnaselt tead?Anna
mullesuudlus peidetud , nagu need surripiámos
üksteisegasoov kasvas annab mullesuudlus, pehme, neist
, sa tead .Sweet , sweet teada teile.Ma annan
sullesuudluse mulle .Kogu lugupidamise juures , lase sind
ja mind !Mis sa arvad mind ja ma sind ?Ma estou- tänulik
selle
eest,
et
mind
lugenud,
aru
võibolla
!
Mööduminekaalutlused juba lugenud mulle juba võtsid
oma
elations
vähemalt
kõnekat
pakkimata
kingitusejuriidiline tund juba kesköö mass või mängu
kukk , mis onkohutav küsimus! ?Reflection mõteldavasse
kommunikatiivne
ecstasy
miinimumini
ja
pelgast
vaikimisest kaja , mis meid lahutab toimib sõnu valu
isegilihtne
tagasilükkamine
põletamine.Ületamatuks
takistuseks füüsiliselt , kuid mitte hormonaalseid ja
vaimne keemia helge .Taevakehade tungida meid
õitsengule võõrasema .In search of love ristik, sest
rikkuse koosneb mõistamitmetahulist olendid ja alati
midagi lisada seda seisukohta.Teine Lisakssuureneb
veelgi , see soov kaastunnet ja õrnust , et paguluses
meidesindaja
enesehinnang
sotsiaalmeedias
.Vaata
seisukohast füüsilisest üks ja jagamatu , ei võõrandada
tahes soovi rohkem soove , mis tekivadringi.See ring
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kuld, gild hea usu ja lojaalsus ning austus , mille
peamiseks põhjuseks ei ole olemas.Meil on puhas ja
looduslikultõigusakt on nii, ja ei midagi enamat isekas kui
mina, kes ainult nii alati tungib teise oma seisukohast
.Põletiksilmas võimelinelihtsaid mõtteid vahetada , siis on
tungiv palve mõistust.Kui me anname või tuuaise koos
teiste .Midagi enamat triviaalne lükata , mida me ei taha ,
et see on lihtne .Armastus ja armastus on pigem
tunneteisi ja mitte mina .Konstruktiivne hoiaklink meie
vahel on .Trükitud instinktiivne käitumine mõtle ainult
minuga, siis mind, ja nüüd on mul taas .Conflict , sest üks
on mul muutunud "I" ja sa ei tea kunagi , kui hästi "
selves " me peame toetama üksteist.See on selline
tulevad meile , mis on alati avatud .Tähelepanu "I" enda
sinuga olla oma maskid ja isekus , et tase on .Noharmor
ma kunagi seal- nii katki " TU " , mis on olemas ja mis on
" ELi" rohkem " eli " , et pop teevad.Love : armastus
võidab kõik .August 2007 lahutust ... kihisevad Light langeb ja vulin , lahjendada ja laieneb filiaalidvõitmatu
soov on illusioon, nagu kõigi pilgud mis siis murenema ,
kui vastamisi välist tegelikkust .Õnnistatud kurjuses ja
võltsitud
juhuslik
hullumeelsus
kihisevad
soov
naguarmastus paisub ja saastab , kulub kõik mõtted ja
lastakse domineerida ja olla domineeriv , see on vahetada
taaselustada
energia,helendav
sisu
on
olemas.Valgustatud taevas, midagi tugevam kuisoov
saavutadatäiuslik tasakaal särav taevas , sest need
ontähed, mis annab neile elu ja liikuda ideid või faktide
mõtteid, soov betoon, miski ilusam kui taevas valgustatud
energia, mis constelaresnõuavad pidevat vastastikmõju
tähte, ja võimu tähed on ainulaadne.See hirmutab mind ,
kuidas energiad kaovad suitsu leegita , st ei taha
tõlgendadakosmiline
reaalsus.Ma
olen
pettunud,
kuielujõudu on surutud majutus- ja kristalliseerumise
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tunded on kahtlematamask poliitilise korrektsuse .O hinge
teeb Sinustmagic ja lendab mõtetes , kes ei ole impulss
vool tõeste faktide ja muutmine asjad muutuvad sammud
ja tsükleid , mille kõik edasi ja arendada , kuid mitte
kunaginii, hirmu ja kannatusitundeid.Tasuta ennast ja
laiendab teil eritimutatsioon elu , see muutus , mis
ajendab meid.Light elu uppunudhulluse kirg.Kuidas nii?
Instinktiivselt armastavad ja tahavad olla armastatud ,
kired ja pettumuste avada mitu illusioone.Eksiteel ja
armastate mind keskenduda ja keskenduda kogu
metoodikaarmastus tõde , et läbistab tahes valetamine
.Alasti olla armastatud võrdsed on tegemisttõelise
identiteedi olla , et olla armastatud nõuab meiltsügav
teadlikkus , miks on armastatud ja veel onvajalik
dihhotoomia hea maitse samaga ja armastan ka seda
dialektika eeldatakse1 + 1 = 1 , kui loogiliselt ei saa
nautida kõike .Nii loogiliselt 1 + 1 = 2 , õige,
kuidkäitumine ei ole produktiivne , kui tulemus ei
oletehniline seo hoiakute ja väärtuste ja käitumise üldiselt
, nii et siis onühtne seisukoht keset armatsemiseks
.Arusaadav ja kehtib see ainuke rõõm või olla
individualistlik või muu tegevuse all mõeldakse meetmeid
tõelise vabaduse .Noh, ma ei ole elanud piisavalt ületada
järgmisi
samme
,
loogiline
või
ebaloogiline
onkriteeriumiks paljud teist , ma tahan olla täiesti kindel ,
et ma kujutan ette, mulle perse aeg-ajalt , ja täna on
vaevalt eeslidkui selline, on pigem kunstlik eeslid ,
narrimine , kes tõesti seisab mõnikord seda rolli võtta
oma järeldused .Ma ei ole siin selleks , muide umbes
follies on hirme ja hoiakuid, mis ei tee , sest hull on ainult
teatud tingimustel ja millal hinnatakse teiste poolt , st
sõltub sageli" elupaik " .Kõnede mõned sellised
põhjendused , siis ma tahan öelda, et ma olen hull , ma
eeldan, et meeldis paljudele inimestele ja seega me
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kunagi rahul , me tahame rohkem armastust ja üha
rohkem , miks nii armastav ambitsioone paninküsimus
.Retreat öeldesjärgmine , kõik on vabad toime follies
armunud
,
me
oleme
haavatavad
ja
sageli
manipuleerida.Tahame uskuda , et see on tõsi, et
armastus, miks , sest meil on armastanud , see tunne ,
mis tekitab kiindumust ja vallandab tarkust elu
11/2007 2. katse enesetapu pillid,eskaleerumistkarri
haiglas ja Cabral vaevu kõndidaeestkostetava Olen
pöördunud
õed
",
siis
üritab
tappa
seekord
bensodiasepiinide
?
!
"
,
Pärastanalüüsi
Olen
intravenoosse shot nõel jaülevoolav veres.
Elu suremas elu ja surma vahel ?Ai!Andestamine , see
pannakse ?Ilmne , kes kunagi tappis ?Igaühel on jäänud
eladahetkel eranditult kõiki surmaga lõppenud niipea
arvan, et me surevad varsti ja siis me elame on nii
vastuoluline naeruvääristada .Pärast minu sünnipäev
püüan minna " kaugemale " leping 20 tunni pärast täiesti
moonutatud ja rahustit , säilinud taas.Osaleavatud
procedure'm hinnatakselaine haldus- tehnik kolmanda
meditsiini meeskond ja on17,41 valore märkmeid teise
koha konkursil ,õhtul ei maganud ja oli suitsetanud üle 10
liigestes,intervjuuoli
hommikul
.See
meditsiinikooli
sadama .Kui päeva hiljem sain minema , kuna ta oli koos
enesetapumõtted ja kus ma isegi ei täideta, ma ootasin ,
kuid mul oli piisavalt oodanud .Valgus saatis mulle suunas
praeguse ecstasy igapäevaelu , valgustatud mind haigeks
tulevikku ja mõistlik siis jah , äikest up tapmise mind ja
vilgub rööviti Dynamite surmaga lõppenud rõõm .Nii et
jah terveks jäänud kalorite kõht rangus ja täpsust.Ma ei
tea, kas ma heledaks varem , sest ma kardan, et ta ei ole
mingit õigust .Seega on kahe pooluse , kahe äärmuse ja
rabas mindpositiivne ja tervendav , mittemust ja
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kummitavad .Selles valguses tulebselgus emotsioone ja
otstarbekuse vahetu loojangu ja impulsiivne ilma
ülemineku- ja läbipaistmatu meeli , ei varjatud tundeid
või löödudpõnevust ,rõõmu elu ja naudi maksimaalne
jõud , mis viib meid maa peal ja annab meile võimuei ,
ostketalent teil on tugevuselt jaterav sinine ray ja
ventilaste kuumahoogude kogenud ja ei ole pahatahtlik ja
levinud mõtted , et kiusata meid nagu varjud, kõik on
liikumine , kuid see on olemas ja kuidas see avaldub
imbubmeeli vaatenurga ja näitab meile mõtteselgust läbi
vaikuskorda ja vaikib kõvaksvaadata ja nautidainglorious
puuetega et teised läbivad negatiivne või positiivne
energia.Kiirusel arvasin , vahetus , teine osa aega jaaeg
on hetkeline seega ei toimu kärped raames võikõige
naeruväärne käitumine , sest igaühel on õigus , kas
positiivne või negatiivne mõju.KasLacerating mõju must
Faíska juhtubneutraalne pole meelerahu ja hullumeelsus
tegelebelavat energia ja näljased rõõm ja valgusti , nii et
ma teile nõu kasutada oma energiat ulatu valgus ja
esbaterápõletamine naeratus tuha ,rööviti soojust , kuid
meeletu kui segatakse .Teise mõõturit on Blue Ray
häirimatus mõte jõulude ja rõhutas puu tuled, mis viivad
meid häiritud .See on see üleminek , millega seisavad
silmitsi
tundeküllane
,
kuid
mitte
takistavate
pragmaatiline energiaid, mis takistavad meid elu
hetkeseisu
,äikese
raputab
üles
ja
nähtavalt
mõjutabhelilaine , mis toodavad ülehelikiirust kuid mitte
nii võimas kui hästi.Mis on reaalne ja tundub
ebareaalne.Eluigavene hoitakse seal loojub ja siis ei ole
kuidagi
sellega
võitlemiseks,
selle
ümber
või
manipuleerida on terrori dissident vulin ja kulmineerub
ühel hetkel lööb meeles loomise , kujutlusvõime või
lihtsalt värvidajälgiõitsev roheka varjundiga ja haarata elu
, et toon elavad õitseda , siin ontulemus olete alati
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tahtnud rõhutada , elab intensiivselt .
01/2008 tehatattoo tähtedega
Darklightning jasädeabaluu ja võimu öeldes luz'08 pärast
, et kunagi intentei tattoo vastu elu
2007-11 / 2008-01 - Commercial kiire phone'm parim
bossklient ostab 5 mobiiltelefoni firma, ei ilmu
tööle.Estarreja raamatukogu ruumi puudega parkimine
istus ja sätestatakse kohta allusive koht minu protesti
seoses sellega, kuidason erinev , ei tähenda, on erinevad
, mis on just suurusekaebuse raamat ja see oli alustanud
ja lõpetanudtäidetud plagiaatraamatu " on erinevad " ,
mis olishowcase kanne , mis kulutataksepäev oli täis head
haridust ja etikett üle 20 köidetbanner .Estarreja 02/2008
Raamatukogu Walk sinine kiiver tööd jatöötajaehitus,
kirjutada järgmine uksele : minus valitseb vaikus , mille
all kannatavad .Ähvardada surma vend ja ma olen viinud
asutused käesoleva tasu psühhiaatriline hindamine.Ma
omal algatusel vikont haigla Salreu kus ma olen
tunnistanud, kuipatsient tekitabarutelu , kus ja olla haige
või
mitte
,
on
see,
etarvutisüsteemi
ainult
tunnistassisendit
haige?
!Teen
ettepaneku
,
et
minnapsühhiaatriahaigla Coimbra ulatudes tulla sõjaline
gnr nad andsid mullekojusõiduks järgmisel päeval.Ma
streik sõnad ja ma olen sõnatu üle 10 tunni .Ostsin
valgustit ja heli kõlarid 100watts võimendatudcd anti
Dantas manifesti pandi maksimaalne maht välja mu
magamistoa aknast , on José de Almada - ori , luuletaja
Orpheus d' futuristlik ja puha.Huc - Ülikooli Haiglad
Coimbra haigla bulletin - mehed psühhiaatriliste service patsient oli lubatud selle haigla kohta 2008/02/02 oli tühi
2008- 02-18 - Tavaline haiguse muuta mähetoakaaslane ,
teine
poleemikata
läks
isegi
pärast
keset
ravi.Juhibametivõimudhospital'm käeraudades and'm isegi
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ei näinudpsühhiaater sunnitud järgima ravi minu tahte
vastaselt
,
seotudkanderaam
ja
võttessüsti
.Võtsinraamatuid ta oli laenatud ja viskasid nad järve
linnavalitsusse võttiskampsun sel päeval , ma näitasin
eesmass
väljaspool
minu
tätoveering,
mis
oli
võimdisainvalgus , tulin lahkuma 15 € rongkäigus .Tulin
kutsutakse kohtusse Estarreja kultuuri volikogu , kes ei
andnudraamatuid võetudraamatukogu oleks alustatud
kriminaalmenetlust halvim oncd kriimustatud üles ja
päevalrongkäik
visati
raamatuid
valgusallikagalinnaväljaku .
Kui
ma
olin
sõnatu
haiguse
tõttu
kavandatiplaani jäädamultimiljoni dollar saladus Ma
arvasin, et ma ei ütle , sest ma ei , ma loll , mu poeg
koosaraabia raamat käsitsi minu poolt on suurim aare
kogu maailmas.
In rolli eestkostetava Coimbra diagnoositi mul
skisofreeniline psühhoos võibolla ainult kunagi arvan, et
ma olen skisofreeniline ... kuulasinvestlused koosolekul
õed , abipersonali targemaks mõistsin, et ma kuulasin
kolleegid ütlevad , et see oli minu kord... Ta oli
kirjutanudrekord " " põgeneda ohu "" hoida pidžaamad "
Minu arvates on naeruväärne , kunagi joosta pidžaamad ?
!Väljumiseks sunniviisilise kinnipidamise am peavad
allkirjastamakohus
dokumendi
Jälginravi.Sissepääsu
juures intervjuu haiglas Aveiro ütles, et tahab ravida oma
pseudonüümi "Lord of Light ", mis oleks ainult süüa
langenud
viljapuude
ja
ei
meeldinud
või
ja
maasikamoosiga .Mis oli tavaline sööki.Ta mõtles
enesetapu vorme , nagu viskamine mullemuster
avastused jne ...
Live tunnenkannatusi , mis takistab mind nähes
, nagu oleks tõeline käitumishäirega kunagi lojaalne
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kuidkurb clown'm võlts naeratus , rõõminterjööri , ei
vastaväljaspool .Ma tunnenfloat , mis teeb mind
väljaalaline , reisimine ja viibib olukorras, kus see on
kaugelväga
silmist
.Ma
tunnenkoletu
sammu
,
ebaloomulik
nähtus,
kuid
naguloom
metslane
tundametsikus ja kiirus , veokonks lämmatama ja tappa
niikaasasündinud jõud ära määranud jätmise ajal .Reisile
jäljetult on piltvastumeelne , vastik ja tõeliselt patune ,
vaatavande taevas temperatuur kõrguse , lilled ja kasvab
vägivaldne järsk see on lihtsalthalb aeg kõik kulmineerus
ja täiustatud paistsid ma riides nagukloun jakooskorgiga
ITN
teavitama
Portugal
Venezuela
kohvi.CTT
tõstabkirjakohus öeldatöötaja , et kuna minu haigusest
ma ei saa sisse logida , teen sõrmejälgede , st ma ei
kirjuta
.Coimbrahaiglas
naguhotellis
vastukaardi
paberilekäepidemed uste öeldes ei viitsinud !Ära tüüta ja
kõndis temagarandme haigla ümbermõõt leian end
pealevõtmine lehedpuu, lehed ja õietolmu teha sigarettide
paberid tellitud Thomas hüüdnime " paratrooper " .
Jätsinhaigla Viimase nädala olen võtnud
haiglasse uuestipõdenud psüühilist hindamise alluvadGNR
munasarjavähi - Coimbra pannanäitusturvasüsteemi
toolpõhiseaduse
pakutud
Parlamendihoone
ja
avadakaitsepuudumisel
asutuse
.Ma
valguse
ja
osutuvadvalgust öeldes võimu valguse kustutaminelülitid
Haigla Coimbra , ostasuper huvitav ja onsuur teema
lähenes päritolu kohta kurat " hashashin / näitaja.
"Nagupsühhiaatriakliinikusse
segatakse
sain
olla
oraalseksipatsiendilvannituba meeste ja magamistuba.Oli
haiglas Aveiro ja puhus läbi 5 cm avatud akna .Ja tahtsin
hingataõhku puhub ja nägin aias ja inimesed töötavad ja
nautida ja tahtsin hingata ... tunda vabadust
Jätkub alljärgnevad: elustiil
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Tõsi raamatupidamise
Nelson Pereira rinnahoidjad
Üks , kes on kuulutanud , mille all mõeldakse ...
eluviis , mis on kõik, mis on päritud meie esivanemad ,
siis
meil
onmissioon
Toota
kui
me
jõudnud
täiskasvanuikka , mis kuulutati välja seadusi ühiskonnas ,
kusme elamedemokraatias.
See on kõik, mida me saame omandada teadmisi , see
tähendab, et kõik, mida me otsima, kui me teame, mida
me ehitame .
Kuidas nii?
Sest kui tegemist ühiskonnas , kus me tegutseme jõuga
põhjus , on meil alati elada selleks, et ollavastuvõetav , et
me ühiskond suhtuks ennastkapten , ei saa olla paha on
lihtsalt rohkem väärt, et me võime olla ;see on, mida me
elame , me teame ka , et seal on vahel abi.
Kuidas nii?
Kuna meil on olendid teenima üksteist , sellepärast on
probleemiks saanud , rääkida tõtt , kui kurja mul on
kõrgemad.
Kuidas nii?
Kuna me võime ollasotsiaalse heaolu , kuid me ei
elametsik.
Kui ei ole ajendatud olendite võrdne .
Aga seal on alati olemas ja kahtlust , usaldamatus , mis
alati kummitab meid , kui me oleme õpetanud , mille järgi
meid õpetanud ja see on kui me käime samas oleme
kindlad, et sa tõesti usaldust , siis teenib hästi , sest me
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harjutame hea .
Me tahame , et palun kõik lugejad , kes saavad lugeda
raamatuid , need mu raamatud , mida võib leida igal
raamatupood , kus nad saavad võluda teemadel, mida
nad tahavad kuulda ja lugeda oma voodis .
See onhea seltskond kunagi lugeda ja näha neid lugusid
tõsi .
Sest nad arvavad, et andaõige kogemuse, kes on eksinud
, kuid teadis mind ravib kõikpahed , mis kummitab mind.
Milline saab olema teemaks väljaanne ?
Flying aruanded , võib see ollaprobleem, mis ei tohi olla
liiga šokeeriv , ei taha šokklugeja, kuidaruannete õigsust
ning kajastataksenii, et oli elanudseaduslikul teel .
Sest mul olikogemusiõiguse arvata , kujutagetuhat asju ,
tundanahatõeline tunneloomade instinkt .
Me tahame võita jõus , ja me tunneme kui sellist.
Outlaw , et on see, et me kõik õppinud , et me leiame
jakaal , et tulebnii, et me harjunud elama , sest
vaatamata kõigilekurja , mida me teeme , ei saa seda
pidada paha.
Ma arvan, et seal onreinkarnatsioon iga .
Ambition elada, me tahame, on eladanii, et me leiame
lihtne, kuid see ei ole lihtne ja see on raske , kui me
langes õiguse baar ja kui meil ei ole raha, et maksta head
advokaadid , maksamekõrgemat hinda.
Kuidas nii?
Kui me ei jää armus , ei saa me olla naljakas .

44

Miks alati sündinudpärand edu elus, saame ka õpetada ja
edasi andakibe elukogemus ja ma olen ikka maksab see !
Olen sündinud Aafrikas oli kolm õde :Elvira , kandidoos ja
on .Jah seal on hea algus ,lugu, mis võiks ollageniaalne
lugu, aga see juhtus olemanii hea elu lugu .
Ma ei tunne palju kurja mehed, kes seda ülesannet täita ,
nn vangivalvurid alati hinnata nende vaenlased , kes ei
taha tunnistada, et tegelikult oleks võinud mulle pigist
sellele kohtuotsusele .
Mitme kuriteo toimepanemise mööda mu tee nagu ma
kõndinud elu.
Ta kasutas seda terminit oli slang , kellega tegelesime ,
oli vormis slängi või saame ka kõndis perspektiivis.
Olidkohad otsisime jaeluviisi, mis alati toonud olidmuuli ,
kus oli vägivald või ei leitud vägivalla ahvatlev või
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väljakutsuvalt , sest me tõesti tunne hea , mida me
teeme .See on hästi pidada ühiskonna silmis , sest ükski
ühiskond
ei
aktsepteeri
,
et
teised
võivad
eladakuritegevus, kui seda ei peetud vajalikuks tarbimine
ained, mis võivad tunduda kohutavalt halb, aga need on
olemas.
Ja kui sellist meil kõigil on pahesid , kuid sellisena
alatihalb, kui me midagi ei meeldi olime alati tajumatu kui
paha , kuid see on suur visioon , kus me oleme kõik
loodud , on meie vahendid jakooseksisteerimine muudab
meie koolituse tahame ning nende eesmärk , et elada
hästi ja olla parem kui teine .
Seal oleks palju Picardias kuidas vihane minu looming ,
kuid keset need värdjad seal oli tüdruk , olen alati
soovinud teda , sest ma kohtusin temaga , tegi sama
sünnipäev kui mina.
Nagu alati meeldinud tema , sestpäeval ma kohtusin
temaga , olen alati soovinud teda, ta elas minuga ja elas
väga palju koos oma õe , olisuhe liiga palju , see ei olnud
armastus esimesest silmapilgust , usun ja usun, et seal ei
saa kunagi naistnagu armastas , etma esimest korda
suudlesin sind , tundsintõelist lõvi, me kõik tahaks näha
endsavanni .
Kellel on õiguselule võrdne kõik mehed on naine japere.
Isegi kui nõustuda selleeluviisi olen elanud ja see
armastus on olemas vaid üks kord elus, ei tunnetark, ega
kunagi pidanud ennast sellisena , kuid ma kohtasin neid
kõiki , integreeriti ühel või teisel moel kõikpeame me
muutma , maksissuure arve , kuid see kõik, sest ma
tahtsin , et oleks hea elu.
Ta oli hea, mida ta tegi, ma hakkasin teed murdvarguste ,
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vargused algasidlihtsam , tegin mõned relvaga .Aga
pärast degradei mind ülemäärane tarbimine kokaiini ,
tundsin head suitsetamise ja ei taha lahkuda .
Ta oleks mind meeletu , kuid mitte kunagi rünnatud keegi
minu ringi , kui ei oleks reaktsioon, ei ole vaja kasutada
vägivalda , kus oleks võimalik leevendada kohus baari.
Ma tean, kes kõnnib vihmas saab märjaks, lihtsalt tahtsin
, et saada raha või saadaväärtused , mis tõi .
Vaheldusrikas saite , ma kasvasin üles otsa , Lissabon on
alati olnud lõbus minu jaoks pidada selles linnas nagu ma
juba lugeda ajalooraamatud , linna ajaloolise ja
kultuurilise väärtusega.
Ma nägin progresseerumist , millel on hea elu , et oleks
võimalik elada elu encordeirada sellisena , st tahtsin
ainultraha, ma teadsin, et ma trahvi , tahtsinraha ja
tundsin halb nende tegude , vaid tahtsin , et
rahuldadaminu
narkomaania
ja
tunne
sotsiaalseid,sotsiaalne keskkond , peab olema hästi
inimeste ja tunnevad ennast hästi , normaalne keskel
elavad suhted inimestega.
Tundsin võimutsev , et ta pidas mind lakk lõvi
saavutamisel oma territooriumil ja elutuba .Seega ma
silmitsi elu võttesnaine!Noh ... Ma võtsin selle eluviisi
positiivses suunas , kus kurja võiks teha, et inimesed ,
mitte
kunagi
kannatada
keegiviis
hävitada
üksteistbrutaalne ja lasta neil midagi.
Ainult võttis äraasjaoludhetk ja lihtsalt tegin seda raha ,
et saavutada kiiresti suitsetada kokaiini , kuid alati
prolonguei mis oli paratamatu , mis on see, mis ei ole
sündinudmees, või isegi ehk saame päridapõhjus
õppidakui on inimene , kes joob alkoholi ja suitsetab
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narkootikumide reageeribsigimine geenide pärilikkus , mis
on jäänud tulemus viljastamist.
Ma ei ole"ekspert" selles valdkonnas , et dešifreerida kõik
see ja suutma edasi lugejale selle tähendamissõnatüüp
rääkida , sest mul oli sellest rääkida , on eluviisi .Nad on
mõnikord näha ka teiselt nähakse kurja .
Kuidas nii?
Kunaeluviisi , et me õppinud oleme kohal referenciei , siis
ei saa alati tegutseda kurjuse tuleb andeks , tuleb ka
tunnustatud !
Kuidas nii?
Kuna me elame seda , standardid, live tunne jatunne käsk
elu , on kujul ambitsioon olla võimeline onhea elu .
Suhe algas , olin 22, liitus sõjaväes , kuid ei taha minna ,
kuid seadus öeldi nii .Ja siis oli mul tõeline suhe,kirg , et
ma ei saa kunagi olla sama cristina , ja siin algassuhe , et
me kõik püüdleme me kõik tahame leida meie tõeline
hingesugulane .
Ta elas intensiivselt , ma tundsin, et ta oli minust eemale
ei tunne hea , ja see on kui äkki võttis ta on natuke
rohkem võimu minu üle .
Ta armastastüdruk oli armukade , kuid see ei olnud
ülemõistuse kade , oli terve armukadedus ja kadedus , et
puudus reaalne haige kurja, mis võiks mind sundida keegi
minu juurde jääda minu kehtestamist .
Kuidas nii?
Ma arvasin, et minu ja ainult siis, kui kaotas kaotaksnaine
minu elu, kuid see juhtus.Tahtsin minna Bairro Alto ja ta
minnadiskoväikese valdkonnas , me arutame ja see on
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kui oleme jõudnud , võibolla see ei olnud tema tahtmist
,vanem vend kunagi nõustunudsuhe samuti.Mul olitemaga
võidelda , kuid see oli enne armastada tina , kuid veetis
oli hetk asjaolu , kuid mulle meeldis teda, kuid ta ei olnud
nõus oma eluviisi , mitte kunagi ütles mulle, jah, kuid
mitte kunagi näitas , et see olimulle , teades , et ma olin
hästi.
Kannatada ei ole palju , kuid ta ei võta vastu minu suhe
oma õde.Ta elas koos minuga lihtsalt faktikontekstis ,
elasime samas naabruskonnas , et me hoida seda suhet ,
et meie looming.
Tema
ema
oli
pärit
neile
,
koduperenaine
kontseptsiooni,isa ei tea, aga see oli hea isandraul .
Õpetatud elada ainult kulul naiste , saimekõrgus
naabruses kuulutada see maksustadanaabruses oli laps ,
kuid oli ajataju juba õppis.
Ja seekord kiiresti nägin , hoolimata väikesest vanusest
tal oli, ta pidi võitlema elu ja mida ta oli : isa, ema , kodu
, toit ei suutnud mind kunagi suutnud mind.Sest
hoolimata madalast palgast , et mu ema sai 11 olid jutud
, et maksta tulu- ja seal on mu isa alles makstudrent, seal
on, aga kunagi ei olnud toitu.
Nii et see oli algusest lõpuni , see tähendab,eemaldamine
võib põhjustada unustamine, ma arvan, et see oli üks ,
mis jäi mulle õppimine, kaotada oma isa tuli reageerida
samal viisil kui tema.
Ma vaatasin teda kui kangelast ,poeg võitlevad mees
tagasihoidlikud inimesed , vanaema, Elvira , oli kellega
ma elasin kuni 6-aastased , kuni ta läks kooli , mis juhtub
...
ma
harjunudmu
vanaema
kujunes
mulle
,
sõltumataotsene järelevalve mu isa , kuid hetkel oli veel
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tema silmi lahti , kuid oliajataju .
Oli mõiste aega.
Kas puhtaim aruandeid , mis võivad esineda maailma
.Kuidas nii?
Tänapäeval
võib
igaüks
sõltumatapositsioonile, kus
hierarhia .

esiplaanile
ta mängib

oma
eluviisi
või sotsiaalse

Nii osa sellest ,arusaam, et tegelikult ei saa keegi
süüdistada ilma konkreetseid tõendeid , st konkreetselt .
Kuidas nii?
Nii reguleerib seaduste ja meil kõigil on juurdepääs , ei
tohi me tappa , varastada ja rapsi .
Aga me saame tagasi kunidawn inimkonna selliseid üritusi
õnnestus , sestlugu põhineb sellel .
Meil järjepidevus , et järjepidevus , mis on alati pidev,
mis on ette nähtud.
Ja see on täiesti kindel, et me elamepõhjus , me ei
jätkuvat jääda ja kogu maa .
Ma ei tea , võib muutudateema , kuid see võib
häiridalugeja
lugemise
võiks
juhtida
tähelepanu
eemaletõestisündinud lugu , mis juhtus .
Aga need on tähendamissõnad , et ajal kogu raamat on
alati olemas , sest me täpsustame paremini ja saan
aruolukordi, mis tekkisid .
Kuidas nii?
Selleks , et näha , mis see kõik oli seesühiskonnas, kus
on alati olnud tervislikku elu ja mõistmineühiskonnas,
sest teiste silmis võib olla isegi Juudas , kuid onväga
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oluline asi elus , mida me külvame on puuet me lõikavad .
Aga ees , tuleb kohelda hästi, et olla eeskujulik, mu isa
alati nägi mind ja tahtsin näha , kuidaskuningas , kuid ma
olen kuningas ,sõdalane, kes ei saa alati võita ja hakkas
väga noor.
Kui ma mainisin , et lihtne ei ole lihtne, kuid raske , see
on, kui ma olen dubleeritudhunt.
Pärast ründas kooskõrvakiilu , et ma tundsin oli see, et ta
oli kadunud , tundsin isegisilmad, ta hiljem püüdis jätkata
koos minuga , aga ma vähenenud ja see oli seal , mis
algastõestisündinud lugu kuritegevuse, kuid oli ajaluguoli
juba eraldatud , kui ta täidab kuus kuud sõjavanglas
Santarem , olisõjaväe vanglas.
Tol ajal mõisteti arnaldo , mis on lugu , et üksikud sobib
minu viis vanglas raamatus pikendamiselugeja mõista
tegelikku sotsiaalset keskkonda , sellisel juhul vanglas
kinni kuus kuud anti andestust paavst .
See oli kõik, mida ma võiks investeerida , et elada
täisväärtuslikku elu , oli eraldatud mindvanni .Ja mis ma
tegin?Üritasin oma õnne .
Ikka sain töödunderground tip puusepa sulane .Blacks
kartis mind, töötas must kaabel - roheline, head inimesed
, kes tahtsidparemat elu , et nad olid kodus.
Portugal püüdnud on parem elu oma riigis ei oleks nii
otsingu , mis viis neid rännata riik ise .
See oli lihtsam vaadata Portugal lähedust .
Ma hakkasin tundma lähedust Cape Verdeans , et elada
koos nendega , Cape Verde hüüdnimeks oli halb, sest neil
oli võidelda ebavõrdsuse vastu ja kui siin tuli Portugal olid
olendid , kes ei olnud hästi vastu , sest see oli
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veetnudsõjaülemeremaade ja sel ajal oli ikka vihane ,
oliChavalito oli ärkvel ja hakati mida keegi ei tahalapse
hakkasin hulkuma , olin kunagi vadiador , ma olin üks
vagueador .
Mul olikogemuste ala , mis oli varem näinuderaldamine
mu vanemad vanuses 8 , nagu oli õppimine ja sellisena
juba teadsin, et see ei tooks mind väga hästi ,
tundsineemaldaminemees, kes olikangelane.
Nähes seda kaotanud isegi noores eas taipasin , et aidata
oma ema , kuid ma tõesti armastasin oma isa .
Igal suvel läheks läbi seda kuni 17 aastat hiljem ikka veel
jätkata, kui ta oli sõjaväes , kuid siis hakkas vahekaugus ,
mis on loomulik.
Tol ajal oli ta viigipuusuu praktikas koolis veoteenuse kus
veetsin puhkuse koos temaga.
Minu isa olikõva mees, oli raske lapsepõlv, kaotas oma isa
com14 aastat oliambitsiooni mu vanaema kasvavad elu ,
rohkem toetust ja rohkem raha .
Minu isa rääkis, et tema vallandamine oli armastav, see
oli, sest ta meeldis olikiirustades hüvasti poolelt , ei oleks
kunagi isa vaatama , kuid kasvas kõvasti , et aidata oma
ema , oli poeg elanud enam kodusema.
Elasin kuus aastat vanaema , kuid kui raske see oli , oli
altpoolt kasvas kõvasti , ei laselastel nälga .
Tol ajal oli takaevur .Otsid maagi äri , kuid ei tööta seal ,
jalgrattur oli ka sel ajal astus ta sõjaväkke ja jätkas oma
karjääri seal.
On saanudtavaline mees , astus ta on paratamatult elu ,
kui on tagatud, et meil kõigil on tagada isemajandamine .
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See juhtus , kui ta olikõva mees, sõber sõbra sõberlapsi ,
kuid mitte palju sõnu , aga see oli lugupidav ja aus.
See, mida ta alati tahtnud mul lahkuda , kuid see oli , on ,
olieraldatus , taandusin natuke, ei jätkanud edasise
jälgimiseolemise viis ja eluviisi , raskused ületada takistus
jaelu kindelülesanne on tagada, et edaspidi Toota , on
kõik head lapsed, me oleme seda väärt olla oma lastele ,
kuid ka seal olimõistmatust ja lojaalsus minu poolt ,
sainkeerutaja olla nagu ta ütles .
Psühholoogiline kaelavigastuse tunne tuli alles süvenevad
, sest kunagi sai näha , et hea on teha, kuid sai vaid kurja
, eraldades oli ainult mind mõtlema paha.
Ja see, kuidas see kõik läks allahukkamõistuakti .Algas
kus?
See olieraldatus , oli siis, kui ma hakkasin liituda
üksindust , kuid see oli minu eluviis oli minevikus ja seal
ma tundsin ohutumure pettumust, et ta oli tundnud , kuid
vandus seal, siis jäta mind kunagima annan rohkem .
Jätkasin eluviis oli joomine ja varastamine ja just siis ikka
otsis ja otsis seda mitu korda ja see on , kui ta pöördus
taha mind vastu võtta , ei tea sa mind kannatama , ma ei
taha , et naasta on selline tunneoli valus , kuid alati
pidanud elama ja veel see .
Mul on veel see , minu meelest oli põhjus, miks ma
elanud nii palju aastaid vangis alati arvasin, et see oli
alati olemas olema, minu nii et mul on nii palju
tunnustust see kirg , ei elanud teise võrdsed.
Linhó kolme kuu pärast ennetavate liitus Linhó kett hukka
, minu lugu algab umbesVapruson piiratudvapruse , et
kus me peame tegelema kellegi teise maailma , mis
juhtub, on see , kui ma teadsinet tee võib olla liiga pikk
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üksindus , kujunesjungle perspektiivis oli see lihtsaim viis
lahendada need, kes panevad toime kuritegusid ja on
ahelas on maailm, kus valitseb seaduste rumalus , ja kui
me loemeeeslid on nendega toime tulla , aga kui me
oleme liiga tark võib langeda , nii et elu on elu tuleb võtta
mitte niivõrd maandatud mitte niivõrdmeri, mis oli mu
pääste , oli see meetod , et ma otsustasin mindtegin win ,
aga minu algus saab olema pikk ja olirahutu alguses ,
sest ma jõudsin ilmanaine ilma vabaduseta ma jõudsin
kinni, kadunud ja oli uus , arvasin kõik , et võib-olla tuleb
aastatel võib läbida seal.Mida ma tegin?Hakkasin teenida
austust , see ei ole lihtne , isegi ei taha sattuda konflikti
vägivalda , nad juhtuvad , sest nad lähevad läbirutiinne,
et siis hiljem taipasin ,rutiinne, et pärastVt oli vihane , et
elada , pole kunagi mõelnud olendidinimestel võiks teha
nii palju kahju üksteisele sest iga müüvad ravimi , teised
on tarbijad , sest elu jooksulkett , mis keerlebmonopol
onravim , sest see, kuidas ma hakkasin suitsetamine
heroiini , nagu juba sisestatudkettliigset tarbimist
kokaiini, heroiini otsustanud hakata , kuidmängulises
vormis , look'll suitsu heroiini , kuid kui ma jõudsin oli
klammerdumine ei saanud midagi teha, kuid ma õppinud
tegema , kuid see tuleb esitada hiljem , siis alustasee pidi
olemaelu hoolimata kett reaalsus põgenemistnaudinguid ,
vaid astusheroiini teada , et mul oleks abstraktne idee
seksivad , oli powered by keemiline aine, mis ei lase mul
mõelda seda .Mul oli platooniline armastus on igati
õigustatud ja sain väga armastab , aga üks asi, mis on
tagatud , kuid mitte piisavalt , et proovida , sa lihtsalt ei
taha suitsetada , on alatiaspekti me tahame olla juhid
näha teisihierarhia käsk , midasa tead, et sa ei saa , see
on valus , on raske murda , otsustasin ma ei tunnen
kedagi , sest olin ka seal , maksisvõla õigusemõistmist,
kuid minu marsruut oli väga halb, oli õppis seda varem
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olekspeksti ja ei kadunud, sest välja tulemalause keskel ,
aga minu pilt põles , oli üsna viidatud , onarvesse oma
teekonda läbi nende aastaks vangi , olilõpu algusraske
põhimõtteliselt, mida ma ei kahetsema suitsetanud aastat
selliste narkootikumide aitas mind vabastadaväga vaja
me kõik tunneme , on loogiline poolestrõõm , tingimuste
vabaduse jalutada kaunis maitse, kõik need aastad ka
mina armastan , et ma ehitas sinna , vaid etsaab hiljem ,
nüüd rääginteekond, mis on möödas, ei tea, kuidas kõik
algabkandele vangid , kes otsibheaolu , isegielu ,
eraldatud , kuid see on kõik subjektiivne, sest meie
heaoluei saa pöörduda igaüks, kes näeb meid , võib
pahandama erinevates punktides , esimene võib olla
varastatud , teine võib muutuda ori , töö, armastus või
kolmas isik võib pöörduda koduperenaine päeval onpalju
erinevaid mehi ahelas , mis ei ole alati võimalikteada, mis
toimub sees hinge või , et kõigile meeldib , paljud valivad
endale õiguse mitte kanda kahju , kuid peale selle onveel
oluline punkt veel , kunagi , kunagi , mida saab
ostasõprust , isegi kui see on makstud ahelas ,vastasseis
on väga raske ahela sees , on neid, kes ei ole midagi ,
vastasseisu ahelas on lahti , lahti ühelt poolt ja on tugev
tervikuna oleks miljardit või ta pidi andma tagasi , pääse
mekuid tahtsin kõndida nii tahtis kõndida raske tee , see
oli nii, nagu ma alati mind kaua aru , minu kõrval oli alati
rohkem psühholoogiline.
See oli sealt kunagi leidnudtee headuse ahelas , ei
uskunudhea , ainult nägin kurjast .Kuidas nii?Sest ma
tundsin tülgastust mina , sest teiste silmis oli lihtsaltlits ,
lits onsläng termin , mida me oleme kasutanud , mis
tähendab slacker , kes ei taha pühenduda mis tahes muul
põhjusel , kui on loobunudteha , läheb alati teed , kes
annab alati jumalik, toide on olemas usk, lootus ja usk ,
55

ja alati ma läbi minus , ma nägin mõrvadega seal.
Aga kui ma olin marimbar selle , ja lubas mul elada ,
mitte kunagi püüdnud mulle halba , ausalt öeldes , ja see
oli täpselt, kuidas see kõik algas , olin väga ebastabiilne ,
ettearvamatu jakoolijuht julgustab mindjätkata õpinguid ,
kuid see täielik , lihtsalt ei ole kõikuuringus oli pere toetus
, mis on tagatud tugi.
See on alati olemas, kui on kindel, koos jahtuda kuidas
elada ja võimalik nõuda kurja , miks ta kutsus tagatud
toetus , seaduse piires on need, mis annavad meilehalb,
kui oleme surunud ja võitusüsteemi , sestmillel ei ole raha
me lükataksesüsteem, kus on raha kõik läheb hästi ,
õiglus tööd , sest kui ei olnud juba .
Kuna nad usuvad teid, et nad ei suuda muuta , sest nad
töötavad , ja nad lihtsalt peavad suhtlema ei saa
tegutseda ilmanõudeid, mis on sätestatud õigluse ,
kooskaebuseuuring
avatuse,
kuid
kui
nad
olid
avadauurimine olin alati pigist , sest ta teadis jalgsi
liikuma ahelas , teadiskorrumpeerunud valvurid , kes
tegutsevad uimastite vanglasse , teised põgenesid ,
sattus vanglasse .
Mõned neist politseisse juba teadisvangide paistnud ja
oliepisood üksAlfredo oli meesöösel , kuningasöösel
vahetada maja explorer , et on tõeline kuningasMafia see
vääribeluparim oli endine politsei ainult goe et alustanud
kuriteo eest nii, nagu ma olla õnnelik mainida minu
raamat , sest ma õppinud mõned asjad temaga , kuigi ta
oli politseisse ja on olnudvähem positiivsed episood minu
elus temaga , nadüritas mind tappa vanglas lina, vaid tol
ajal oli jubaveteran, oli viis kohtus seal.Ta teadis iga
agent, ja kõik teadsid mind ja see episood haigestus kogu
ahela , mis on seotud vangid, sest ma olinstiimul neid
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kõiki olinäiteks nad nägid mind, tagab järjepidevuse
jooksulkorpuses , sest me pidimeseal , ja kui ma eespool
mainitud Cabo Verde oleks minu abielu ei eksi , olid
tegelikult tahtsid nad kätte maksta , et episood , üritas
mind tappa , kutsuti mind olemamehepea, aga mitte
mindtahtsin jõustadaliidu üks lihtsalt ei sa näed , et kui
ma tahtsin , et ta oleks surnud.
Aga iroonia on midagi sellist juhtunud agrediram- ainult ei
tapnud teda ta lunastas endale ja püüdis tugevdada oma
sõpruse teda, kuid ta teadis, temas ei unusta kunagi seda
episoodi , vaid andestas , sest ta onalandlikkusja petetud
millest me rääkisime mina, mittevangid , kuid teenuse
eest vangivalvurid ja suund , sest ta teadis, et ta ei
suutnud mind võita , oleks maksma varase surma , siis nii
oli lasin tal käiaja kui mõistsin, et ta oli tagasihoidlik
õppinud seda austama ning aktsepteerida , sest ta ei
oleks elus , kui ma ei taha teda, aga pole mõtet , vaid
olikõrge hind maksta , ma kritiseeris tavalistest vangidest
, kes vihkaspolitseisse ,ma achincalhado .
- Nelson nagu te nõustute seda meest ?
Võtsin vastu , sest ta üle kõik, mida ta oli professionaalne
, võitis võimsa vaenlased keskkonnas nad elasid ,
politseisse on olnud väga teadlike, teadis top meist ja
teadis võimas inimesed, kes võiksid aidata , ähvardas
mind peatada räägisee üksikisik või lubaks on meie
suhtes ja nad meie, kuid ma lasin tal elada , see oliolnud
üks meie, Cape Verdeans mainisin oliNelson ja carlos ,
elas täpselt, kus ma üles kasvasin olidnad õla kätte
maksta mind ja pursked tulid pärast , ja nad soovisid
tapetud see selline individuaalne , kuid ma jätsin ma lasin
tal minna , ma tahan midagi üksikisiku , kuigi mul ei ole
midagi tema vastu , ja lugu nende vennadcarlos , tulistati
surnukspsp ohvitser, oli ta nimetatud , oli väga pekstud ,
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mängis minuga malet , oli ta"ekspert" valdkonnas , vaid
teaksid , kuidas mängidaraha, ma alati ütlesin, ei ole seda
väärt , mängidaarmastusest , kuid tol ajal oli hästi , ta oli
seda sponsoreerib Manuel jaRomão jabadona tegelesime
nagu vennad , oli vastastikuse abi oli meile kõigile keskel
, kus kuritegevuse varitseb igal teine millisekundiseal on
palju ja mõnikord me võime sattuda keskel ja siis, kui me
seda teinud, ma otsustasin, et jätkata oma teed , ma
tegin palju saatjate ahelas , st tagatud heaolu mõned , ja
võita oma , mis onüks käsi peseb kätt .
Olimoto ,moto vastastikust abi, kuid seal oli alatioht
metermos olukorras , kui me kutsuti seda olimõrv
voodipesu, kunagi pane see küsimus oli hea ja õnnelik
päev, sest ma kõndinud kuni käesoleva otsusema ei
suutnud seda teha , ennast alati , ma ei ole kunagi
mõelnud teised.
See kõik oli väga kiire minu üleandmine orusjuudid
kaheksa aasta pärast valmis lina, nad ei tahtnud mind ja
aktsepteeritud mind hästi , nad tahtsid mulle halba , kuid
kinni mind alati ootas oma hoolimatuse midagi, mis
kunagi andis neile.Seal olinaine, kes oliametlik õigusliku
tööstus , ta meeldis mulle ja andestas talle, kuid andestas
seda maitset , päeval ta sõitis mullelõksu oli just ajal, mil
ma olin võimsam kui kunagi varem kunagi rääkinud
paljunendega koospolitseisse , olioht , jalutasin valmis
kõigeks .
Sõltumata sellest, paha ,paha , mis võiks sündima mind ,
sest ta võttis ühe tulevikus toimuva haridus- ja koos
sellega elada, onoluline tegur , et olla nii , ja me oleme
harjunud ja võtame õpetamist , et elu on nii ,elada surra
me lihtsalt võtta , aga kui ma viidi Valley juutide , kuid
see kõik on möödas hakkasuus tsükkel see oli minu
eluviis ja mõttelaad ei võimalda igasugust kuritarvitamist
58

, oli mu iseloomu ,hautatudvähese veega, ning kui ma
sainjuudid orus , otsustasuue suuna , tahtis ta
vabanedaõudusunenäod minevikust, kuigi mul oliviimane
, tegelikult oli neid oli lihtne viis öelda , midaseal minna ,
kuid mitte päris , mida seal läheb , siis läheb ;ainult lase
minna , lase ennast pakkida fantaasia , et me tegelikult
olemedomineerivam kulutada ja omanik kogu galaktika ,
mis tähendab, et kõik haiged ja kõik on selleks valmis ,
sest nad on tööandja ja töötaja ei suuda kontrollida
omaseiklustest varastada ja öelda, et on legaliseeritud ,
on kujul petmine, ükshetk , et enamik ülista mindpesu oli
minu saavutus ning tagada my name äri.Oli veel üks asi ,
see oliaeg kõik või mitte midagi ilma heitgaaside win , või
surevad , olimoto , mis oli minusjõudu elada ja
nautidavõimu , et mul oli kui ma suletud kunagi
kasutanud põhjendamatut vägivalda , etminu semud said
peaaegu nutt pisarad ,paha , et ma nägin veetavate
kaaslased , kes lõppesid vägivalla ja võibolla olid sunnitud
tegema kõikekaubitsejate tahtnud , aga ma ei enveredei
pooltraskem tee , kuigioli mul konks heroiini , ma
vandusin endale, et eladakett olema valmis tapma ja
elada väärikalt , mis ei häiri mind lõpuni , kaabel on kõik
ebaõnne hetkel on need, mis kõik onpalju, kuigi see ei
olnud minu soov luua vaenlased , kuhu on vaevalt käia ja
ennast leidus neid, kes püüdsid mulle halba , suund ei
meeldinud mulle , siis see, mida nad tegid , saadeti
informaatorite neist on esindatud kogu aegmis oli avatud
, kui nad suudavad teavitada parima kõike , et ma võiks
kunagi teha , nad olid süüdi südametunnistus , kuid üks
asi äratanud mu tähelepanu ja pani mind muuta , basieie
mulle paljuõpetajaid mul oli , ma tundsinPlatooniline
armastus mõned , ja see oli siis, et läksin hästi, kuidpaat
seejärel pöördus , haaras mind ja pani mind juudid orus
oli raske pärast kaheksat aastat vangistust voodipesu,
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lahkusvaldav ajalugutasandilvangla , sest ta teadis igaüks
ja nad teadsid mind ja sellepärast ma pole kunagi tahtnud
mind karistada sada protsenti , olin sageli karistada
distsiplinaarkaristusi , üks rünnak ja teiste verbaalse
vägivalla valvurid ja see, kuidas mamõistsin, et tegelikult
oli tegemistvõimsam maffia , kui ma , kuid tegelikult ei
olnud enam ma lihtsalt pidinraamatuid jadiplom , mis
tegierines mind, sest pärast juba mängisidvägaasemel
palli , minu lõbustus , muide mängis kõik oli mängida ,
ma mängisin kõrgeima trump , mida kunagi saab mängida
, poti ässa , mõned inimesed ütlesid mulle, ma ei näe, et
oleks halb õnn selle kirja ja diziam-mulle, et võib olla halb
õnn selle kirja , ajad muutuvad ja see on , kui ma
hakkasin mõistma , et elu ei ole ahelas , kuid väljaspool ,
kuid pole kunagi tahtnud sisemiselt , kuid ma teadsin, see
oli mu tugev külg ;hakkasdramaatiline lugu lõpeb mõrv,
olid kolm venda ja nad kõik tarbitud heroiini ja heroiini
neile olivaja hetkest , st sõltusid mida narkomaanid.
Aga sügaval sisimas olid tagasihoidlikud inimesed , oli hea
süda, sest neil on vaja olla abiks , sest nad võtsid elus ja
ma ka võttis , see oliraske elu , saame isegi öelda, et see
oliorjuse, kuidas elu tehti ,iga päev pidime suitsetada ,
kuid me ümber vaatama .
Aga see kõik on tingitudeluviisi , mis liigubpõhjus , sest
ma isegi ei luule seotudkogemuste javalitseva olukorra
taustal , kõik nad palusid mulluuletus oli kirjutada tema
sõbranna, oli nagu nad olidalati küsisluuletus, aga ma
kaotasin mina ja oli ajal tarbimiseks , et on vastu võtnud
käesoleva eluviisi , ma tean, mida ma tean, ja ma ei ole
nõus , et õpetada kedagi , sest ta oli kogemus , et
mineviku , pani mindkangelane keegioli prügikasti ja
võiks tõstatada .
Kõik oli keedetud alla selle , teel kogemus, kuidas me
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elame , kuidas me pidimeravim suitsetamisest , sest kui
ta oli pakkunud ja andnud ei ostaks , sain rangelt
võttesPimp diilerid müüaoli tagada mulle minu igapäevast
surf pulbriga ma suitsetan , see oli siis, et sainPimp
inimkaubitsejate oli dubleeritud , et nad kõik tahtsid mind
aidata , anna mulle ravimeid müüa ja ma sõin oli
mulsuurim vaba aja veetmise , et sõltlane võib olla , olla
sõltuvuses narkootikumidest ja suitsetamisest .
Aga ma oli tuntud oma sportlaslikku , minu tava koolituse
, et koolitatud iga päev ja see puutega inimestele, kes
nägi mind ja vaatas mind nad alati olnudparanoia ,
paranoia , et ma mainisin seda raamatut usaldamatus ja
see on kaheldav ,millalkurja oleme alati vaevab , on see,
et paha juhtub minuga.
See on alatiootamatu prognoos siiralt habituei- mind
selles
eluviisi
ja
oli
raske
integreerida
pärastvahistamistsotsiaalset keskkonda , sest see on
meedium, mis me teame , on väga väike ruum, kus
igapäevased viibteame ise kõik üksteisega , kuid
füüsiliselt .
Me soovime, et kõik käsk , sest me tahame võita
paremaleruumi, mis annab meile turvalisuse end on
sisestatudkeskkonnas, kus me alati tegeledahirmu, kuid
see ei olehirmu, lihtsalt Hoolitsedes meie saame
lahendadaolukorda teades

Mõnikord juhtub, elu, olla põhjustatud viga , surmav, mis
on kirjutatud õigesti , sest see on kirjutatudkogemused ja
kuidasseadusi, mis elas ja kasvas.
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Kuidas nii?
Jõudu põhjusel alati võidab , ja kõik otsused , mis võivad
muuta elu võib mõnikord ei olekõige õigem kõik
kaalubtegur: laimu ,ei ole naljakas ja ei satu armu , üks ,
et kõiktahan põlgavad , alandada ;hea enesetunde ja nii
kui puudub majandusliku võimu on alati piiratud mängida
, sest osalt on seemäng , mis on, mõned ütlevad , et üks
peab teadma , kuidas mängida on populaarsed luule jaoks
õnnesaa meile ollahea asi, ja et õnne ei saa anda meile,
mida me nõuame , heaolu , hea enda kohta , et aidata ,
sest meil on õpetatud seda ka jagama ühist elu
meievanemad , meie vennad, õed , vanaemad ja vanaisad
, sest seal on , see on meie põlvkonna , sest meil on
tingitud nende pikendamise näha loodud olendid oma
seemet , see tähendab, et tean, on meil võimalus üksteist
tundma ,teada, kes on meie ja meie oleme alati meie
poolel , kuid mitte kunagi meeldib vaadata , onliige
perekonnas , mida ei soovi on neilimage elu säilitamiseks
seega võeti progresseerumistLiidu, heaolu , keegi meeldib
olla ega näha kedagi , kes on meie pere või keegi
lähedane meile, sest lõpus , lõpus me kõik inimese , me
peame
tegelema
omavahel
japere
atmosfääri
,
mõnikordkas vastuvõtva ka tunda omanikud , mida
koguda ja teha sedaeluviisi, mis on kirjutatud kõik
teoloogilised näidud , mida saab lugeda , st uuring
religioone.
Meil kõigil moraalseid õppetunde , see on õige , et need,
kes tunnevadlähedust nii ustav , kes teha kõike ümber
näeme meie head , meie lähedastele neid näha ka , der in
der , ja ei taha olla neile kahjulikenne pildi , mis säilitavad
ja et neile on õpetatud ,väärtushinnangud, mida nad
välistada ei võimalda neil hea välimusega , et olukorras,
kus võib -olla tuleb lahendada ei mõnikord valesti aru
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.See kõik on väga tore jameedia edastab ka sellega
võrdnefassaad kuvabilus pilt on ka survetvõimu, et me
kõik nõustudavalitsemistava, väga raske teema, kuid ta
peab tegema kõik see , misteatatakse seal , me
eksisteerime , jätkame olemas ka haridustee neile, kes
väidavad, et omanikud põhjus ja mõnikord nad kannavad
ja tahavad lahusolekut , neil kõigil on ühine üks asi
meeles :wellness,heaolu , et nad saaksid andadomeen
kõik, mida soovivad ja tahavad heaolu ühiskonna jaoks ,
kuid kõik nad elasid ja kergitatudisa jaema , anti neile
õiged tingimusedsuutma edukarjääri, et eesmärk , vaid ka
ei suuda, kuid alati unustada ja reguleeribpildi ;Hoidsin
seda kõnet , sest mu avarust on tohutu selles elus ,
õppinud palju , ma arenenud , mida ma pidin arendada
kuigi ta oli rihma otsas ei ole kunagi mõelnudend alati
ambicionei on otseses kokkupuutes töötajatele, kus ma
olin , minu karjäärivanglas on võimalik kopeerida see
seda saab kõige paremini tõlgendada nii sõna ka, aga
peab olema , tuleb tõlgendada nii ausalt ja siiralt , et on
elus.Kas sellega seotud on kahepoolsed suhted on suhted
, mis reguleerivad kõiki rahvaid , on küsimusi ühenduse
huvide kaitsmiseksvara , nii et nad saaksid andawellness
et loodi maailma ,vabaduseraskem teema rääkida ,saame
anda kõigile meie vabadust , kõige ilusam asi maailmas ,
onsuurim rõõm saab olema elu, on olla vaba , peame
teadma, on ületada kõik takistused , et meil on kogu elu
ja ei leia .Seal onväga erinevaid neid , võin
alustadapeamine :sotsiaalse hea , et meil kõigil on üks
ühine joon , nagu ise võime olla kole, ilus, ei ole oluline ,
harjunud elu, välimus ei ole kõike ;mõnikord taganägus
võib leidavähem hea külg , kuid see oli käsi Apollo ,pool
ilu, kirjeldas Nietzsche ma järgisin oma autobiograafia , ei
ole põhjust kõige rohkem,pool ilu on see, misteeb meist
unistavad , mis paneb meid armastama , toob kõik hea ,
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kuid on olemaska käib käsikäes paha , nagu on
kirjeldatud Nietzsche olemasDionysian pool , see on hea
ja kurja lihaksinstinkt oninimese , kui me räägime
kõikolendid , mis on olemas maa top kes nad on , kas
poliitilises, kas kohtunikud on linnapead , kohtunikud
ühendused on kõik võimalik , saatejuhid televisiooni
ollakarisma ja millel ontänukuid keegi ei saa andeks , ise
sõna , andestust kõigil onpõhjust ja kui me panna
küsimusi tuleb võtta kõike mida me teeme nimel ütles
reguleerivate seadusteühiskonnas ja mis võib väita sõna
õiguse .Seal said õiguse ei ole karistatud ja määratleda
seadusega , sest see kõik sobib , kuritarvitamine on
olemas, on olemas ja on olemas onproloog .
Japroloog pärineb ületamisetaõppimise pärast , me kõik
elame , sest me teame, et transcendence on rohkem kui
hästi , siis võib olla , võib olla , on õpetada , on, et kõike,
kuid onmärksõna määratakse kõikselline: filosoofia,
elulaad , elurõõmu teebki kuni ükstranscendence tegurid ,
jääme ja edasi elada samamoodi , ei kujune olgu on
tekkinud , ei loobuta ei tee kellestki paha õnnistatudhea ,
et saame harjutada onjumalik, et me õpime , on meie
saatus õppinud kõik on jätnud meile pärandiks väga
väärtusi , et nad kiidavad sõnu nad kirjutavad , kuid see
on kõik ülistamine säilitada võimu ja ollain ülistus , see
kõik võib olla ilus , kui me tõesti olid kõik täidetud ja on
kirjutatud oli väga hea.
Kuidas nii?
Meil on sisenemaslaiem tee inimeste mäda, onorjad
legaliseeritud demokraatia , kasutamise olukorra tuleb
suletud ja võib alistatud rangemad eeskirjad ;mõnikord ei
reageeri
samamoodi
nagu
tavalinekonformist
Nii
nimetatakseületamine olend ,ümberkujundamise kõige
julm pool on , et ma tundsin , ma kogemustest õppinud,
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et viha onlive supportelada ja ellu jääda on näinud ja
so're tõestatudväärtused teadus, mis domineerib niiohutu
eluviisi , kui see peab olema , ei saa me vältida küsimust
, meie omadused , mis teevad meist on erinevad , kuid
kõik päritsama , müstifikatsioon , enam täiuslik olendite
kui keegi , igaüks teab elada selle vajadust tagatud ja
tõsiseltvõetavat tugekogu olemus , tegema koostööd , me
diskonteeritud , et teised saaksid paremat elu ,
tööpuudus,vaid põhjuseksSee onkogemus , et te kõik
jagavad minuga , ma helistasin selle loo jätkamine olend ,
on pikendamine selles küsimuses .
See kõik algas pärast eraldumist mu vanemad , kui mind
võeti vastukloostri kooli hale olikolledži nimi, puhkusel
minu isa oli seal läheduses , kuid pärasteraldamine ei
tekihead suhted oma isa juurde jaoli seal, et see kõik
algas , minu ema oli liikunud otsa pärasteraldumist, mul
oli umbes 10 aastat , kui ma saabusin ja läksinotsa, koolis
jooksis , ei nõustunud , et eluviis , vaid apanharam-ma
olinsüütu, teadis seaduse jõuga olemas , minu isa
olisõjaväe julgenud mulle teedlood , et mu isa ütles mulle
, etmees tuleb integreerida sõjavägi, rahva teenimisele
,kõva meesnagu ma mainisin , kuid lasta end läbi minema
kirg armastus teise naisega ,füüsiliselt võimas hea mees,
intellektuaalselt ka Cherish , kes on pärinud oma geenid ,
oli tedakangelaseks , et kõik oliõppimise hiljemjõudnud
olla .
Kuidas nii?
Domeeni Ma teadsin, et ma võiks teha , alates hetkest,
eraldamine, kuna olin koos emaga sai iseseisvaks , mu
ema saiväljavalitu ,töö mees , töötab postkontoris ja
tegusid, on väärt mees , alustas kajah, mul on vaja , et
aidata oma ema ja saipeamiseks põhjuseks oli kõigi
käsitletud noh, ma kahetsenud , nutsin , aga ma võitsin ,
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ma arvan, et see on kõige sobivam teema , armastas neid
, nagu keegi õnneks nad on hästi ,onelu, see on tavaline
arutelusid , kuid nad on alati olnud põhjus on see, et ma
magasin poolt ületamine tahavad rohkem , tahtsin teha
midagi , arvasin, et see oli lihtne .
Asusin tööle , et aidata oma ema , kuid peagi aru, et ma
ei olnud , et rabatud , I alustas tööd Casqueiro st
polsterdaja abimees, mis teebkistruktuur tuleb kujundada
ja polsterdatud töötas , oli isegiminu naabruskonnas otsa
, töötas seal ennetoninho poiss minu põlvkonna , oli mitu
venda, aga ma olinlemmik .
Isik, kes töötas seal oli Casqueiro mees struktuuri, et
polsterdamadiivan, oli jõuline välimus, ja ma enam ei
tahtnud panna rohkem , agressiivne vorm kõnes, et oli
juba läbi käinud seda minu isa , nii et ma
otsustanudpööratesolukord
,
olin
hoidmine
progresseerumist elu , ei kaaluta mind, aga oleks võinud
häbistas mind sel päeval , kuiküsimus , kes tahavad , et
mitte haiget või vigastada , kuid ma kaitsta ennast
viskaskivisuuruspoolt , kuid lasin paindub tahtis
andahoiatuse .
Samas nõustus mind seal, ma jätkas tööd pärast ma
lahkusin omal valikul , vaid kaomanik suri tarbitud HIVhaigus ,olukorda, mis ei olnud nagu ma nägin teda
haigeks , kuid alati kinni teda , ma kaotasin töö ,
hakkasin
varade
,see
tähendab,
et
kõnepruuki
kasutatakse juhinduvad panemata ülemused tahavad
iseseisvust , olin poeglõvi ja tegutses selline .
1996. aasta märtsis I leitiAvenue metroo olirida rünnakuid
metroos oli väidetavate kuritegude läksid sinna ja juhtus
kord kulutatudpsp , mis tuli esitada identifitseerimiseks ,
ja see on, sestolieelkäija ,nädal enne oli olnud
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superesquadra Benfica süüdistas varastadalugeja, kuid
poiss , kes oli minuga , Ricardo oli ettevaatlik ,
kogenematu , ta oli pärit munasarja ei teadnudlinna , kuid
see oli tuntud juhendolinarkomaan ja ajal , kui ma
tarbitakse kokaiini, leidis, et see hea onohutuse kark , see
on minu ja kaitsta tulevikus , see onjõud,ametiühingu
liikumises .
Aga nüüd tuleb siiastruktuur, üks peamisi tegureid
lojaalsuse suutlikkust iga , hakkab hulkuma , see on,
kuidas ma avastasin , mida ma juba teadsin , et sa ei saa
usaldada , kui sa ei tea , aga minu kogemus oli suur ,
olisuur , oli ta kindel, et mina, oli hea, mida ta tegi, oli
teinud mitu relvastatud rööve , ma valinudtee mitte
kahjustada kedagi , lihtsalt saadaraha.
Mille eest?
Et elada , ma olen selle eluviisi ja märts 1996 , täpsemalt
28. öeldivahistamismääruse väidetavalt lõpetada ainult
lisab puuduvad kasutusele selle teema ,nädal enne oli
vahistatud superesquadra of Benfica , olinmagadaauto
omanik oliAir Force kolonelleitnant ,mees, kes oli juba läbi
välismaal , olin dozing harjumisest seal, aga ikka olimaja
otsa , tegelikult , et öösel oliRicardo ja varastaslugeja ja
uinus autos , olime üllatunud ja kokkulepitud PSP
ametnikud kuulus superesquadra of Benfica , kuid ma ei
amedrontei mind ja ütles Ricardo mitte ehmatada peaks
olema tugev ja öelda eilõpuks ei olnud vastupidiseid
tõendeid , kuid ta hoiatas mind , etpolitseisse võiks
ilmuda , kuid kindel temale ütlesin talle, et see on okei,
jõin liiga palju viskit ja tahtsin magada ja ei olnud
väljamõeldud mind koju minna jaelas lähedal.See juhtus ,
ta oli kõige halvem kahtlust, etinimene võib tunda , kui ta
õpetab ja treenib praegust olukorda , mis võib juhtuda sel
päeval sai minema koos minuga.Ta võiks kuula mu
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õigusriigi , millel ei ole midagi öelda , kuid nad ei olnud
veendunud, ja läks saada kõikuksehoidjad auto
läheduses, et näha , kas nad teavad mis tahes
rünnaku,sinine cd mängija, kuid meil oli juba mitu
kuritegu toime pannud enneja kõik tegelesid röövi ja
inimröövi , läks uuringuAvenue metrooeskadron seisiskari
Marquis , suurlinna jaama Lissaboni küsitleti , ma ei
öelnud midagi , ei teavestlus ricardo , aga kuna ta
oliajaluguläbimist nädal varem sarnases olukorras , ma
usaldasin .
Sel päeval me lahkusimejaama polnud midagi öelda , ma
usaldasin oma tunnistuses , et mul oleks pääse , oli võtta
ajallitsentsi töötas, kuid jõudsin saada töötukassa ,
jätkaskirjaläksinkoodi , olin juba sõidu , tundsin hea , mul
oli väga lõbus ja see oli ajal, mil ma toimetatikohtuliku
võttisvahistamismääruse
,
oli
mul
koju
,
oli
tulnudjõusaalkoolitatud
rohkem
kui
kuu
,
kui
astusinkohtuliku mõistsin , kui ma küsisinMarquis squad
kui ma küsisinMarquis de Pombal jaama ma ei öelnud
midagi , kuidRicardo kõik rääkisid , jätkas väitega ,
eeluurimise staadiumis oliuurimine õigusalase oli midagi
öelda neile , midagi oli tõestanudjultunud tegur.Miks ei
võiks nõustuda sellise otsuse , oleks nagu jagab mulle ,
ehk see oli parem olnud erinev suhtumine, kui aus olla ,
siis ühistu , parandage meelt, aga ma arvasin, et mulle
mu tarkust , tahtis mängida õiglus,kohtunik, kes mõistis
mind olimees, kes oli mured elus, ükstütardest suri
üledoosi
ja
muud
jäänud
lapsi
ka
kõndis
klammerduminenarkootikumide , mulle öeldi, advokaat
või räägib tõtt või oleks raske murda , kuid ma
usaldasinmulle .
Ta ei kaitsta mulle, kuidas kaitsta , ei ole teada , et nad
tegutsevad legitiimsust ülesandeid , mis peab vastama
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esindajanaõiguse ajal ei olnud isiklik advokaat ja kunagi
on andnud mulle , oli mul palgata pärastvahistamist ,
pärast seda,mõisteti olles süüdi palkas see advokaat oli
kõik, mida ma tahtsin , et koguda energiat , teadsin, et ta
oli teelahkmel ütlusi ei tahtnud võtta , maksis kõrget
hinda , vähene koostöö ja kokku kõik minu
suurekshukkamõistu isegi mõelnud isegi mind tappa.
See olikurb päev minu jaoks ma vandusin , et mina
oleksin jääda kõikkahjulikud olukorrad, mis võivad tundu
mulle oli alguses minu lõpuks kõike , ma kaotasin oma
vabaduse juba mõnda aega , võttisraske ahela ja suutis
püsima jääda .
See oli aeg , et võita Õppisinkunsti enesekaitse saab tõsta
minu kaudu , kõik kinni mul isegi haldus võim, mis on
funktsioonide täitminevanglas on seda siis, kui me midagi
me peame tegelema , onomanikudtükk , mis tähendab, et
nad iseterritooriumil, mis domineerivad , arvan ise , et
nad on kästud teha seda, mida on vaja teha , et jätkata
liini, lojaalsus, olenemata sellest, kuidas see võib
tunduda, võib olla ja et kõikon aga eialistamine mis on
diskvalifitseerimise, kui ta kasutab seda seisukohta arvan,
et võib ollakaptenidolukorda , ei loobunud olema lihtsam
ja kes peab elama , onprognoos , mida nad on õppinud ja
katastroofidetoime pandud , ei olnud üks , mitte kaks ,
mitte neli , olid paljud , väga erinev dubleeritud neid
ristilöömist kõige armetu , aga ma tõstsin moraali , sest
alati on tõusuteel , see kõik algas minu sisenemist , kui
ma sain ipLina oli üks vastik , väga raske , ma olin täis
viha ja soov võita , isegi mõelnud põgened kui tal
võimalus seda teha , ma suutnud hoida mind, kõik, sest
ma võiks austada veteranid, kes olid ip , ja nad olidtõsi
sammast mul õppidaelu üksindus , guerreei , võidelnud ,
ma võiks , kui see ei ole nii oleks unustanud , kõik
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meenutavad mulle , kõigile meeldib meenutavad mulle ,
maelemendi pildi saitume juht ja külmei tea, armastus ja
see, kuidas ma võitsin hiilguses ahelas , olid külma aktid ,
kes pidid õppima elama ja jääb ülaosas maa võita.Kiiresti
näidanud kasvatajad , töötajad, piirded ja otse aita
võitaülesmäge lahing , tundsin toetust lihtsalt vaatasaega
ja asjaolu abi oli julm , mis juhtus ei oleks juhtunud , ma
pöördusinkuratmina, kuid ei püüdnudhädas tahtsin elada
ja ellu jääda, oli aegseisukorras.
Isabel oli kooli direktori nimi , kus ma hoida terve ja
mõnus osas saatis mind alati aidanud mind alati , kuid
hiljem tuli saadaraev mind, aga alati kinni .Ja kõik see oli
tingitudtugevat survet , mis oli mõjuv haldussüsteem,
kelle nimi oli direktor John g .Mees, kes oli tulnud
välismaalt , sai minema , kuiüritas tappa , tema lugu on
teada, oli mitu aastat eest haldamisel lina alles pärast
minu üleandmine, ma teadsin seda, kuni see oli mees,
kes võiks rääkidaoli suhtleja sai teemast huvitatud ,
mängis mulle haiget võibolla süüsaadikut , olin hästi
käsitleda ametialase tsüklitaset kaaslaseks kõik kinni
mind ja see lavastaja tahtiskarjääri tipp, see tähendab, et
ma olen siinkapten , ma olen siin , et võita iga hinna eest
, ma saan hakkama , sest see oli tema eesmärk on muu
hulgas võib öelda rohkem .Üks põhjusi ta võitles oli
rohkem narkokaubanduse, ta oli aidata sõltlased , kuid
vajalikvaluutavahetus , mängides koosõigusega olinõrk
vastane võimu lahendamakohaldamise ebakindel ja
tingimisi väljundid jaavatud režiimi , ei olnud paha poiss ,
kes läheb ainult selle mitte- mandunud ja valisin raskema
teenii, et keegi meeldib jälgida, kuid ma otsustasin
järgida , järgige tee , et ma olin ette määratud , kõneldes
sihtpunktiVahel me tabanud , ei käi väga kaugel
reaalsusest , oli palju unistusi nagu laps ja unistused
tehtiõudusunenägu,läbipääsu kõrbes oli ennustanud , oli
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näinud minu tulevik , aga ma olin kõik kujutatudunistus ,
ma tulin onjärelevalve nõiad , kes olid hüüdnimega selline
, läks minust unistab , sest nad pidid läbima ,naiste võimu
vastu oli suur , aitas mind, kuid uudishimu ärkab pärast
minu vahistamine oli mul suur vaidlus mu vend ja
tahtisolla parem kui temagaaus konkurents ja ta tahtis
olla just nagu mina .Tol ajal me kasutasime jahti vee
vastu maod , et eesmärk, me mängiks snooker mõnikord
kokku tugevate vastu jooksma , kuid me võitsime alati,
ma teadsin, et ta oli hea ;täna on armee leitnant .Minu isa
suutisrohkem otsetoetusi , et ma võiks anda , andis neile
, kes aitasid tal koolitusel , kõik see , sest
sellesseparação.estamos keset minu sisenemist lina, oli
julge , lihtsalt sees valvurid quiseram-ma tean,tausta ,
olitavalise sisse- kui me räägime keskkonna nad elasid
seal olinõudlus keskkond, nii valvurid ja vangide tahtsin
võita , on olemashea lavastaja, Manuel , kuid oli vigane ,
kuid ei kahjusta kedagipiirdus võitnud ja oma tööd ja
aitas ka kolm aastat olnud jurisdiktsiooni selle direktor
1996-1999 oli ta eemaldatakse direktori ametikohale ,
kuid veetisvallavolikogu esimees , kuid mitte kunagi
enamvõiks vabaneda , mis oli võetud teda voodipesu, oli
hea mees, tahtis kõigi heaolu ja samal ajal ei kahjusta
kedagi oli vaja töödtiib b pidadakiller tiib, hüüdnimeks oli
killer tiivakõikinfrastruktuuri ja saavad visiidilsalong
langev vesi oli tingitud väiksustinfrastruktuuri pidi olema
avatud vihmavari, sest me elasimekorrumpeerunud
vahendidkohtlavastaja nõustudamaandatud ettepaneku
eest , mis võiksid uurida üldist suunda vanglaametnikud ,
pääses
ka
ettepanek
põhinesväljaõpe
kohapeal
kokkuleppe , see onjalgpalliväljaku oli porine mustuse
pala Ost raskeolihüüdnime ka saanud helistate esguiça ,
kuid see oli liiga hea suutsid kõndida , ta teadis kuidas
manipuleeridasüsteem , tõi korruptsiooni väljakutse on
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kasutadaaega kesetkaristuseks on talle mõistetud 16
aastat, kaheksa kinni usaldusesalajane , kuid see ei lõpe
parim viis , sest seal olid need, kes olid kannatada ning
peaks olema osa süsteemist ,süsteem on loodud nii, seal
peab olemapõhjendus ja koos sellega on tõusnud veel
aasta , olikolmandat aastat , et ma olin Linhó tulitõeline
dilemma korruptsiooni müük narkootikumide poolt
volitatud tippjuhi , kõik manööverdada , kasutadesvang
oma usalduse , oli võimasnarkodiiler , kes oli lössis elus
ravimiga müügilnimisee louis tornid, isegi teinudlaps
ahelas oliettepaneku teha firma vahele ja täitkekotid
makstud tuum , tulin kutsutakse seal töötavad , ei saa
aktsepteerida seda, et mehed, kes olid seda ülesannet
täitalubada tal maksta narkootikumide ja nad olid koos
raha, mis oli varsti üle arvuti abil , see on kuitõeline
probleem tekkis manuel t .Direktor ajani ;ei olnud palju
teha , oliuuringu õigusalase oli sihikindel tähendusesvedu
, me koristada oma näo , kuid ei suutnud eemaldada kõik
läkskohtubaar,uurimise õigusalase süüdistati , jatohutu
hulk tõendeid ,aga ma ei tunnistanud, isegi ei nõudnud
seda ka ei ütleks palju , vaid kaitstalast , ma tundsin, et
olen väärt rohkem manearpõhjus , võiks kasu saada see
hoiab mind vaikne, paha teadsinOleksin maksma raske
murda.
Sparrow valvur sai vanglast välja teenused ,Amorim juht
oli ennetähtaegselt pensionile , manuel t .Ikka õnnestus
saavutadaeesistumisevald .
Seal oli suunamuutust , john g .See oli järgmine nimi ,
mis järgnesmanustamine ep Tal oliambitsioone liiga suur
isegikontekstis , kuidas nad alustasidtöödeeestkostetava
b remodeling tingimusi , pooleestkostetava suleti
ehitustööde, olin raku carlosoli poeg emaülikooli
professor, oli sekretärkoolijuht , kuid see olinarkomaan ,
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aeg-ajalt , varastaskotiõpetaja , et on raha, et tarbida ,
olikrooniline narkomaan ma tundsin kaastunnet tema
olemusest , sestnäha hoiate kaotamas , ei arenevad oli
loobunud tarbijale , kuid see oli tark , olitabav inimene
ainult inimkaubanduse musta turu on see, et nad saatsid ,
on nendega probleeme olnud tuli paluvad kaitset , kui olin
temagarakkude ,aga see on naljakas keegi ütles mulle,
või nõudis raha , võlad ta pidi maksma isegi kaitses teda,
kuid reetis jättis mulleheroiini võlamees, kes ontüüp
peksis võlad, võtsin vastu ja olikohustus , ei karda ,
sestheroiin tegi mulleolla metsik, kokku domineerimise ,
see oli seal, et ma pidin võtmaraske elu crack , oli
Pinnacle oma tulise näha kedagi kannatada, sest nad kõik
andsid mullepõhjus , pidinerinevate lähivõitlus võitleb , ei
tee mind , sain põhjuse , kõik nad vajasid pärast oma
toetust töötada ja müüa ning on hea ise olitasuta heroiini
rahulda mind , sest mul oli tähelepanuväärne arvud , oli
mate , olisõber ja kaitsespõhjus , kuid oliväga vapper asi ,
et keegi ei vaielnud mulle sellest isegi heroiinialase .Nad
kõik õppinud austama mind olid poisid elus kuritegevuse,
kõik teadsid, kus me olime keskele paigutatud , peeti
kinni ise vihkas mind, pakkus mulle heroiini minna
õppima , oli ainus viis , et nad arvasin, et mulolla terve
okupatsiooni ja õppida , olijätktarbimise tsükkel oli tunne
hea , kasutati ja võttis mul tahtmine toita mind ja seksida
, see olisuurepärane võimalus veeta aega eraldatud ilma
minutavestelda probleemi seksiga ja söökidest.
Ma kanti juudid Valley 1998 Olinpuusepp muidugi ei
järeldusele jõudsin pärast kümne kuu tagasi Voodipesu .
Läksin otsekaristamise korra kutsuti 111kõva kord , kui
me eeldame,uurimise , mis võib anda sanktsioone või
distsiplinaarmenetluse tagajärjed , makstud, maksin
nõudaõigust , et pidin pidi TV , raadioaga mulle viis mind
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kõik see , ja kõik teadsidnime ta nimetas oma televisioon,
Susana pakuti mulle mu ema , see oli fantastiline , sest
televisiooni alati olnud mu mobiilile .Mõnikord leiutatud ,
võttis püüdis ta üüris seda tarbima energiat päevad, mil
ma tundsin nõrk, kuid olipiiritu armastus tema oleks
valmis tapma , kui keegi rikkuda mind, ma tegin seda
paar korda ma ei tunnehästi.
Astusin 111 kuuldi juht keti juht Amorim järeltulija
Mosambiik, kuid Portugali ,pikk, sale , kuid see ei olnud
paha poiss tahtsin olla domineerivad territooriumil , tahtis
ta vaikne, see on, kuidas ta ütles mulle, lõpetabräägivad
nii või saame igav , ma ütlesin jah võiks kusi oli kuni see
oli ajal, mil ma jäänud peatoimetaja kontoris või oma laua
,
oli
juba
teenindada
aastaid
tagasi
,Baptist
valvur,jõipalju, kuid ausalt öeldes ei kavatsekurja keegi
oli naguboss tahtis isetervist , olin üllatunud selle valvur,
üritas mind rünnata ei suutnud enamik olid mõned
valvurid, kes olid seal kohapeal ja nägiPBXsegaduse
rodearam- püüdis mind tabas mind jälle , nad ei kestis
veel paar minutit , kuidnõudmine neist oli mu jõud oli siis
tulivalvur juba maja oma 50 aastat ,Iron Guard
rääkiskoos minuga, ütles mulle , et peatada ja keegi ei
riiva mind , kuid ma juba pekstudBaptist valvur ja
peakett,Amorim boss , ei põhjustaks neile suur mõlk , ma
teadsin, et ma läksin kaotada , nii et ta ütles mulle ,
siiskäeraudades
turvalisuse
lipp,
oli
käeraudades
juuresolekulpea ta tellib , tellitudraud valvur ja ajasid
mindjulgeoleku lipp,boss ütles mulle , et võttakäerauad ja
ütles mulle, et saada rakku , kuioleks ohutu kava
kuniuurimine on lõpetatud .
Ausalt, ma saanud umbes mees, oli mees oli boss ,
eeskuju , kui institutsioonid , mis esindavadjõud
repressioonid, tuleb ka kontrollida, et kõik , nii et igaüks
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tunda end hästi .Minu jaoks oli see kõige inimese pea
kohtasin jääda karistust , mis oleks loogiline , oleks
pidanud maksma , kuna tegu ise , vaid ka võitis nende
suhtes , vasakule kuni sekkuda otseselt elu , võttes
taluma ka ahelasme elame , nimetatakse sedapaika
eemalepeletav , mis on samased sõnad ise , etkohas, kus
ei ole midagi , me oleme elus ainult elada, kuid meil
uskuda , oli kuulnud mõrva , järgnes mitu mareações
seesõna on släng kasutamiseks kuritegevus, millel on
täpselt öelda, mõrv, nii et ma toime pannud mõned
olukorrad, mis vaevalt kuulu vanglasse koos rasta hugo ,
rasta hüüdnimi on kantud 16 aastat ketiselas Ungari
naabruses,
kohtasin
teda
ajal,
mil
täidetudkaristuseturvalisuse lipp, ma näginnoormees oli
juba paar aastat voodipesu, ja püütudkontakti see annab
mullesigareti
,
kuid
jättisnäe,
sest
me
olime
muitashorasfechados , foiumconhecimentode asjaolu
oliaeg , ka teda nägi seal ta oli seal tiiva b ,tiib leidis mõrv
oli tapalatis ,vaikne tiib, asus kinnipeetavate kes töötas ja
tahtisrahulik vanglas , kuid oli tarbijad , vahendajad ja
seal oli üks, mis on endiselt ummikus nagu nimigi on
dauphin , ma selgitada oma lugu, ta tuli minu juurde ,
kiiresti nägi, et esimest korda kohtasin teda , oli tabav,
chavalo hea, kuid ta oli võtnudlooduses lapsepõlvest ka ,
muidevanemad tegid pärineb Cape roheline , otsin
mulleparemat elu ,ajaloolised sidemed , mis on olemas
teadmised ja kui selliseid olikõvadus elanudei viinudelu,
mis
oli
väga
lihtne
,
tuli
elada
Ungari
naabruses,naabrivalve inimestega enamasti pärit Cape
Green,elamuehituse ei olnud väga hea , kuid nad pakuvad
miinimumnõuded ei maga tänaval , onlagi, rohkem
viletsust , mida oli haridus,majad olid puhtad ja oli oma
neiu , kes oli tõeline haridus, kuid seal on , seal oli
sotsiaalne ebavõrdsus, tuli kõvasti tööd ja need inimesed
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on head inimesed , meeldis

Aga tuli kesta palju kauem , kestab tänaseni , kuid ta siis
ka juba kasutatud heroiini , ja just siis meenus mulle ma
ei näinud tedatüürimees , kui oli tume - äri,must turgkõik
on korras , sest keegi kahjustab keegi olihullu aega aru,
esmapilgul , et poiss oli tark, tulihing, oma välimust
olisuur rasta , loodusest, vaid koheldakse hästi , et
olipiltesimest korda , kui ma teda nägin , ja mõistsin, et
see olipoiss ühiskonna silmis , peeti sellist ,lindprii ,
mees, kes elab ühiskonna äärealadele , kuid me kõik
tahaksid ollatagatud heaolumeil saame tagada , et saame
end meie heaolu, inimeste võrdsus , mis on väärt , et
öelda , et me kõik elame kõik see loome , kuid me teame
ka, ethästi läheb käsikäes kurja ,meetmeid, misvõib
tekkida tuua raske tee , et elada , ta oli ületiiva mööda
tiib b , olicell kõrval minu, ta olimõnevõrra rakus ,teiste
Cabo Verde , vihane oli ka jubacellmõne aja
pärastkohtuvad teadis rakus pikka aega juba , kellel oli
erinevaid lugusid hiljem ülelugemineajalugukilluke , et
hommikul pärastöö üleandmise pisiasi tagasipalatisse
,tegikokkuleppesuunas
,
teha
koostööd
sattumistteistejuhtpulli , on teine väljend kasutatakse ka
slängi see tähendab, et jättateistele rippuvad , et teda
päästa , mingit kahju peeti oli keskel ja dávamo- meid
hästiaga Hugo olitiib b , et öösel me rääkisime Pudemo
kontakt aknas seega olime väga lähedal ja kuulsinpalju
müraraku , mis on püütud mu tähelepanu , ahelas peab
olemaettekujutus oht, etmis teeb meist elavad ja mis
aitab meil võita , toob meile hinge Avalda olemise ,hinge ,
et me kõik tahaksime kehastavadtugev hing täis julgust ja
oskust ja salakaval .
Sel ööl enne järgmisel hommikul rääkisime läbi akna , kui
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kuulsin müra küsis:
- Kes seal on?
Ta oli kuulnudmüra juhtus , ütles ta mulle :
-'m Hugo , ma olen siin rohkem pisiasi .
See oliviissanktsiooni , et nad panid toime sel päeval
viidipalatisse b , oli rutiinne oli siis, et ta ütles mulle , kui
nad
avavaduksed
sel
juhulrakud
tulge
koos
minugaeestkostetava , kuid ütlesmul vaikida , kuid ma
arvasin , et see olihugo olistar, oli mees hetkest , oli
heroiinisõltlased kaubitsejate kohustatud andma ilma
narkoraha olimust , nõudis ta seda ühemässumeelne
poisssuur viisil , see on kuirünnak juhtus , ma jätsin ukse
lahti ei läinud , aga ma teadsin, et ta võiks tulla , ma
teadsin, et ta oli mõned söed läbi murda, slängi sõna ka
kivisöe
,
mis
võib
mõista
kuierikeeles
kuritegevuserutiinne korraljalutuskäikvihma saab märjaks
.
Pärast rakust , tegin oma rutiin võtmise hommiku-, siis
mine rongi , kooli minna, kooli minna , et hommikul
hommikusööki , imelik ei näe neid , sest mu rutiinne oli
see , et otsidaka oli sõltuvuses , kuid ei olnud tõesti
sõltuvuses , kuid oli jubaröövimine ja oli pressiti raha ajal
hommikul tuli mulle ,poisid, kes olid ka tarbijate kutsuti
piraajade , otsib elu viisil,ausam , kuid alati eksitav, kuna
sõltuvus ka viis nad seda ,Hugo oli ohutuse lippmõnevõrra
, kuid ilmus teine Zé palli Angola elas chelas kunagi olnud
hea "tunne " seda , sest saandnud rõivaese püksid,Emílio
kõrge naabruses ning ta tahtis varastadaEmílio , ta teadis,
et tema püksid olid minu tekitas mulle mitu korda , aga
ma ei helistanud , ei ole kunagi andnud tähtsust neil
olisuur võitlusEmílio naabruseskõrge kasvas isegi seal
tipus naabruses oli rõve , olid samad loomine ja ta tahtis
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seda kaitsta kas oli minu soovis kaitsta au olla parochial
poolestlapsepõlvest seoses järgnes mitmed teised ,
prohvet , kanaabruses ja see oli seal , mis andis suur
võitlus :. Zé pall oli jõuline kaaluda umbes 90 kg , Emílio
olikuiv mees, Aafrika tüüpiline nagu oli õhem kaitses au ,
on silmitsi olukorraga , ze wanted- ballsaatmine3.
korrusel oli , kui me andsimearutelu , see ei olnud lihtne ,
kuid ta teadis, et ta olisalakaval elada ja on ellu
jäädaküsimus .Pärast palli Zé on võtnudpüksid rõivaese ja
olla nendega poolt arutatud ;Ma teadsinEmílio võidab ,
kuid ma ei ole kunagi mõelnud, et oleks lõpuks naguBilly
palli tahtsin talle saata3. korrus , haarasid ta jalgade
,Emílio tegi seda, mida sa oled õppinud , viimasel juhul
ma , kes mindsalvestada, haaras tema kaela sunnitud
murda , see on hetkel te rüütamakaela ei ole suur, ta
olikäsipuu nägu või sisenebrakkudesse , mis see on ja ei
pakkunud suurt turvalisust , antud juhulsaiettearvamatu,
esimesest hetkest ma arvasin, et nad ei kavatse kukkuda
, mis ennustas ette nähameetmeid , kuid siis ma
mõtlesin, ja ikka oli paar sekundit pärast näeme ja
kavandatud ja arvasin, et see ei juhtuks , kuid see juhtus
,Emílio haaras oma kaela ja ei lase enam , ja sundida palli
joe tegi, ta on kombineeritud kaks monumentaalne jõud,
mitte ära joosta , kui see on õige , mis on alati olnud
meie hariduse , langes3. korrusel mõttekahju oli suurem ,
isegi mõelnud mõned neist võivad surra , et olukord , kuid
õnneks pääsesid põhjus jõu võidab alati ma arvan, et see
elu, ma nüüd jooksis natuketeemal, et selgitada kõik teed
seda tehtiselles kontekstis , et me alati inimestega
kohtumine , olgem hoidakontakte , sest nad on , mida
aitab meil rääkida , et arutada olukordades on kõik tore,
kui näinud ja teinud sel viisil saame isegielu seotud
narkomaania , kuid me tunnemehästi, sest me
sõltumeravim , kuid me oleme inimesed, kes arutasid
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teemasid väga erinev teemade kohta, alates kõige
banaalne teema , alates lihtsaimast nagu jalgpallrohkem
teaduslikku loeme piisavalt, nii saame arutada hiljem , on
alati olnud meie tugev loetinüüd ja vasakule rohkem
tagasi siin lihtsalt tahtsin näidata , miks ma öelda, et ma
ei ole kunagi olnud hea "tunne " Billy ball, pall zE vasaku
käsivarre ,Emílio ei juhtunud midagi , oli vigastatud , kuid
see oli päev, magamiskotidhaiglasse ennetamiseks .ZE
pall oli veel umbes 3 nädalat vanglas haiglasse , nad
panid takäe plaatina, oli kõige haigus tal oli , olin siiralt
rõõmus, et sai minema , ma kinkisin sulletegevust , kuid
ma tean, et ma alati saivimmmind, aga valmis, sain
aruolukorrast , siis ta kõndida.
See oli päev hommikul , võib-olla oleks11:00 ka Zé pall
läksturvalisuse lipp, ma teadsin, et Hugo oli temaga oli
näinud teda paar korda , olidjulgeoleku paviljoni viinud
sanktsioonidejäigem vanglas tähendab nimetatakse lame
, on eraldi, ei pea midagi raku kui põhilised asjad ,
teresrätik,teres lehed, teresraamatut lugeda, sa ei saa
olla tulemasinad rakkude ja sa on suletud23 tundi päevas,
see on alati raske ületada , kuid ainult meile harjunud
neid sanktsioone , sest oleme läbinud seda enne , elavad
karistus,karistus ollaelada , et olukorda, kuid ei meeldi
niimoodi elada , me teadsimeet need, kes kõndida vihmas
saab märjaks .
Kõik paha oli seda ja tal on karistusest ja asjad jääda nii ,
aga mittehugo rünnak pussitas kaks korda maosDauphin ,
ravidahalb mees, varastada vähe , mõned grammi
heroiinija umbes 30 lugu , oleks umbes 10 grammi ,mees,
kes oleks maksma oma dauphin hüüdnimi ,käpad , käpad
sest ta arreteeriti kallaletungi rongis tehtudsurnud, oli
palju räägitud ja hetkel on teada ,rünnaktop, sest see on
seotud palju raha , et see oliliialdatud summa
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tollalkonvoid
,
kesraha
panka
vahel
Sintra
Lissabonis.Rünnak juhtus ka seal väljaspoolSintra rong
Lissaboni ja seal olisurnud mees , kuid nad ei saa kunagi
tõestada,
et
see
oli
tema,
kes
sooritas
mõrvakuritegevuse, kunagi ei suutnud tõestada, et ta oli
tõeline liidermõrvas , kuid mõisteti süüdi ja üleoma
vangist reisi kulus mitu haarangud , kellega sa tulid ja
püütuduimastite , et ta ei andnudnarkootikumide kellelegi
võit, mis on ta müünud , ta hoidis narkootikumide ise , ta
korraldas seifid raku sees , vaidchibadela nad võiksid
sealees, kuid see on praegu.
Kuna ta olikrabi hüüdnimi anti , et hüüdnime mitte
ketramine midagi kellelegi , ei anna kellelegi , et ta teab ,
etkäsi ei pesemuud , mis tähendab, et see võikswin võiks
aidata , kuiinimesed küsisid temalt abi ja hugo olikarm
poiss oli klammerdumine .Sellele järgnesjada pärast neid
sündmusi, Dauphin kanti Coimbra , killuke väärt juutide
aga mina ;olid 1998. aastal õigemini 27. juunil oli
eraldatud mind hugo ta oli teises lahtris oli tegurid, mis
põhjustasid seda teha , teised oma kaaslaste kes otsis
olid piraajade , sest iga päev röövis umbes 3040 grammi
suitsetamise ja tarbivad , meelitas rahvast , sest nad on
alati suunatud , nimetataksejada narkomaania ja oli siis ,
kui ta lahkus lame , me otsustasime , et me jääks samas
kambris , kuid need piraajade rääkis alati halba mindsest
neile olin mitukeemistsentridtee , oli need kõigutama tuba
, sest nad teadsid, et ma oli tõeline lits , meelitas sõbrad ,
sest ta teadis , et mulleelu.
Ta teadis, mul anda olukorrale seoses lõbu ja see oli neid
inimesi , kes elasid sellised asjaolu minuga hetkel , ütlesid
nad minust kurja , rääkis halba minu juurde kõik, et
saada kasu , midalaps korraldatud , tahtsintähelepanuja
nad tahtsid olla tähelepanu keskpunktis neile , et nad
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saaksid olla need on head , see on alati võetudsurf , ma ei
viitsinud ta teadis, et elu oli nagu igaüks tahab olla hästi
ja olen tänulik oma sissetuleku kasuksise , kuid olid alati
need, keda ma kunagi vaja , siis vaja ka mina, me
muutumeAmeerika jõudu , mis on kindlustatud , kui nad
tahtsid mõned oleks rünnak meie abi , kuid see oleks ka
pidanud maksma ja see oliaegolin üle võtta muidugi juudi
orus juba kaks või kolm kuud operatsioonilerasta Hugo
kanti Valley juutide saabus sain tedavennale,sõprus, mis
oli juba temaga on neli tiivadValley juudi tiivad, b, c , d,
ma leidsin ennast d, olipalatDauphin juba üle Coimbra
juutidele orus ja just siis ma ütlesin hugo kui soovis jääda
minu cell ,ta tahtis , kuid seal oli teine asi , et ta kartis ,
sest ta oli juba üritab tappaDauphin linasest kõrval on
andnud talle kaks löökidega tahtis saatamees3. korrusel
siin ja tema nõbu , Bento , takistasseda teha, kuid ta ei
jää minuga minu cell , mitte sellepärast, et ta ei tahtnud ,
kuid ta kartiskättemaksuDauphin , on juba teinud mitmeid
asju vanglas oli seoses oli mees, kes oli kergesti kätte ,
mis nagu teada , kuidma ütlesin talle unustada, etmees ei
õnnestu sul keegi võtab kättemaksu , olihead
suhtedDauphin ütlesin talle mitu korda , et ma ei meeldi ,
mida nad tegid tema ja ta ütles mulle, et ta oli juba
unustatud.
Olinmuidugi, ja need ülekanded tulidpurjetamise juhtus
Linhó rasta hugo jakadetid olid süüdistatavamõrvaga ,
mis juhtus pajalapid .Me olime väga noored olime tulnud
lina võiks nimetada nimesid neid kõiki , kuid ma ei
märgita üksnes nimed mõned ,killuke ,Johnson , tõeline
jalgpallur , esindatud kõikvalikud kett , kus ta oli või oli
möödunud , tonikajakas , kanti poolt ka on teinud
mitmeid rünnakuid Linhóinimkaubitsejate ka zE to, seda
ma elanud piisavalt temaga ei arreteeritud , elas temaga
sama katuse all koos umasraparigas , chavalas pidinminu
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oli tema .
Aga uudishimu see lugu oli vastupidine minu jaoks,
kõndistüdruk, kes sõid hobune ja ta prostitutsiooni ise
üles , et asi olikaks prostituudid, ei meeldinud elavad
sõltub naist , aga mulle meeldis see niivõrd, kuivõrd
sellega elama .Ma ainult tarbitud kokaiini ajal , ei võtnud
väga hästi ta heroiini ja kokaiini , kuid hoitaksesuhe,
meeldis talle ja To Zé ja ana olid ka narkomaanide
jauudishimulik see lugu on see, et ma olen alati öelnud,
et kuni Zé teda lahkumahobune, alati öelnud, et ta ei
tarbi heroiini , hiljem tuli mulle andumakett ja selle aja
jooksul olin juudi orus olirasta ,killuke elas kuni headel
aegadel oli palju palju materjaliturul , see tähendab, et
seal oli palju narkootikume ja juudid Valley onkinni kett,
mille kaudu paljud mehed mõisteti maksimaalseid
karistusmäärasid ja alati olnudmaine onohtlik kett, on
alati olemas ja seal juhtus tapmine, nii et see olikettraske
kuulsus.
Kuna seal olipalju materjali turule kõik tahtsid müüa
olema rohkem materjali
, seal
algab vahelise
vaidluseDauphin jareaalne Pinocchio leidis end vahistati
rahvusvahelise uimastikaubanduse , oli eestvedaja
jamees oli jubarekordPõhja ketid lõuna Portugal, ja just
siis uuesti ei taha näha või teada.Pinocchio makstud
hugopalju narkootikume võitaDauphin , ta asus ta ägedalt
rünnatudmeesgarderoob, kõik huvides kadedust ;Dauphin
müüaksesuurem paketid ja nõrgem , sellepärastPinocchio
makstud võitaDauphin .
See olisündmus, mis ei olnud väga meeldiv, kuid on
tulnud aeg , kuid oli kasisemine register ja oli juba kätte
mitu karistust , hakkasin probleeme , hakkasin tuleb
jälitabMarcão
hüüdnimi
individuaalne
,
ta
sai
lõksustapmise eest tema vend , ja kuidas mul on vaja
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suitsetab iga päev hakkas kogud ja oli üks neist, kogud
Marcão ilmus , ei taha lasta mulraha, ta leidnud õige ,
kuna ei olnud rohkem kui aastasõitsin mindbaari mis on
tahtnud minust eemale hoida mitte võttaraha kogumiseks
, sest ta oli ka seal raha saada .Meil olisõnavahetus , kus
ta näitasfüüsilist jõudu , kuid midagi ei juhtunud ma
läksin koos om ma raha, vaid et ta oli alguses
tehavaenlane
,
tulin
tehajalgpalli
mäng,
kus
osalesmahttubaka meeskond , kes võitis , ta oli
vastulause meeskond ma jõudsin mängidesgrupp, mis oli
pärit lina, kaevandus tehtud toni kajakas , Jorge ,Joe
Louis jasportlaste ja me teadsime me olime ja
mängidatahtsime võita , isegi kui see oli alahinnata
vastast ja see , mis juhtus, me kaotasime , me
kaotasimemängu, sest ma olin peabet , oli tegelenud oma
televisiooni ahnus tehamaht, ta oli toime pandud Ramon
,mustlane , olid pikad arvestust oli mees tabas keset , kui
ei taha kaotada ütles ei maksnud nad chatearam on kõik
mulle ning nõudis tubaka kuid langes vaikne, see oli siis,
et see kutt Marcão jätkuvalttahtsin öelda, etmaht ja
tagasi, sest neid ei olnud mingit põhjust oli kombineeritud
mängu, olisportlane, alati võidelnud õige ning vältida
probleeme, kui seda tuli vältida .Järg, kuid see kutt alati
jätkus üritavad provotseerida mind ;onpäev, mil ma olin
minna käigus puusepatööd , oli põhjus, miks ma läinud
sinna juute orus , sel päevalparatamatu juhtus ,valvur oli
mul avada kambri , see oli haruldane saanrakkude ,kuid
sel päeval oli pettunud , ei suitsetanud piisavalt ravimit,
oli jätta gradatsioon laskudaloomulikult ja katab tundub
mulle Marcão , andis mullekiirustada , sest kuna oli
pettunud ja ei olnudajalugu, provokatiivne suhtesmind,
ma ei karda desferipunch ja ta reageeris , kuid ei olnud
võimalust juba uuritud , olivõitleja, kuid oli lootusetu
provotseerida , mis juhtus, oli sensatsiooniline , st ei täida
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ühtegi karistust , sest ta oli seal sel päevalpea
eestkostetava , Eduardo , oli tema nimi ,mees umbes
kuus jalga pikk , füüsiliselt tugev, oli aus mees, ta oliõige
mees ja jätsin ta seda.Jätkasin ma muidugi alati
tähelepanelik igasuguse rünnaku oma osa , sest ma
teadsin ta oli võtnud aega, et tekitada mulle ja sellisena
precavi mulle, mis meil kõigil on instinkt , mõistus
dubleeritud naiste kuues meel , kuidsamution meestel
.Kuues meel onootamatu, on teada, kuidas mängida ja
teades, heaolu ja seoses midagi ei juhtunud pärast seda ,
püüdsin järgida juhtima , kuid ei suutnud , sest mu süda
oli tugev, tagas hugo rasta , üks kõige austada mehikord,
kus ma elanud üksindus , mitte ainult lugeda esimene ,
sest esimene , I;kõik, mis ta õppinud ,julgust näitas ta ,
nagu ma olivapruse ja juba olin möödunud, imendub ,
imendubjulgust teada, et seal olisõjamees ,lojaalne
mees,luuletaja ,mees, kes meeldis luulekuid isegi , et ma
olin temast parem .Ma tahaks kuulda , ma koosneb
paljudest salmid ,mis on pühendatud neid talle , olin
parim , olikarismaatiline kuju korda, kus ta jooksis , oli
tabav , oli tugev , see oli asustamata , sain kätte keskel ,
kus ta elas koos ülejäänudvanglapopulatsioonist püütud
palju , kuid see oli kõik rahumeelsed inimesed, kes
töötasid , kuid mitte mulle .Kui ma lakanud töötamast ja
võttismuidugi sain , mida me ei taha saadalõvi pimedust,
ma tagasi voodipesu, see on, kui kõik on kulgenud minu
jaoks, sest mul oli koju tulla , kui ma ei olnud ja oli
õppinud ,oli kinnitus mu olemuse taassündi valdkonnas oli
mul kunagi olnud selles majas , sest ta hoidissuhtes oli
see raske murda , nii et ma otsustasin otsida lihtsamaid
viise ellujäämiseksraske , et ma leidsin .
See on keskne ahel Lissaboni majutatud igasuguseid,
värdjad , mis on olemas elu , mõned on pöördunud
kuritegevuse juhuslikult , teised on kulunudkuritegevuse
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teadvuse , oli alatihea tegur ja hästi , ei karda midagi,
kuid mindsama nagu ta oli seda juba teinud kõike
sedahead ,sõber,kaitsja,lepitaja , kes mõistavad kõik
olukorrad , nad olid kibestunud , mis pidid need, kes
desabafavam minuga, sest ma tundsin suurt kaastunnet,
olivõetudühtsustunnet ja see ei lähe pettumus.Ma läksin
minu võimalus saadatingimisi , kuid siiski oli mõnda aega
äratingimuseks , teginotsuse Ma ei tee midagi, mis
kahjustab mind, aga ma töötan vabadus, sai keeruline ,
sest kõik silmitsihealstruktureeritudsuunas, kuid ma oleks
võitnud kõik selle suunas.Tol ajal ei olnud nõus , et
põhjus , mis võeti selles suunas oli nii raske ,
oliautoritaarne režiim , sest see oli mitte aktsepteerida
kava , mille eesmärk on saada lahti kiireminikett, kuid on
muutunud veelgi raskemaks , kuid ma jätanhiljem lugejad
, et nad saaksid aru, koguliinil, mis ei väsi kordamast ,
raske murda , samuti oli aeg ülemineku manuel t .
;lavastaja , et olin leidnud , asendati john g .Mees, kes
olid tulnud Macau ,endine inspektor kohtu- ,mees, kes
elasrünnakumaffia aastal asutatud Macau dubleeritud 24
karaadise
esines
surnud
valvuridtööd,
sest
ta
kuulusPortugali koosseisus , siis miks Kirjuta tugevdused
avaliku teenimarahvast .
Ta kannatasrünnak, põgenes , kuid tema ihukaitsja tapeti
, roos, tulihalduse voodipesu, õiglane mees , ta meeldis
mulle, kui mind nägi , siis ta saatis mulle teada , et tal oli
usku mulle , aga ma ei hooli, sest tal olimõiste
ümberkujundamine kaalutakse ise kuningas skorpion ,
mis on mürk veres, helistasin talle ja ei kutsu , ma
kaotasin .
Algasminimaalse karistuse eluaseme raku , oli karistus ,
seda ei ole raske , peetiväga normaalne karistus
seltskondlik
tempos
ahelas
,
aga
minu
jaoks
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saiõudusunenägu, ei nõustunud selle karistuse .Direktor
john g .Ta läks mu mobiilile minuga rääkida , et mind
aidata , ei nõustunud sellise abi, distrustedveendumust,
et tal oli, nagu oli õigus , nõudis ta vastutasuksotsene
koostöö , mida ta tahtis teada , ei olnud ma valmis
tegema , etsest see oli kunagi mul koostööd nende
teenuseid, kuid see oli tema avaldus selle kohta, kuidas ta
oli hea mees.See karistus, halvim , võttis kaks
psühhotroopsete tuli minu akna olid:jahimees,Chibanga
japiraaja
olijahimees,
kes
andis
mullekaks
psühhotroopsed ravimid , kasutatudteenuste lõpetanud,
olimees, kes oli mindvõetud olevatkartserisse , Sampaio
oli tema nimi .Kunamõju psühhotroopsete oli veel mind
vihastas mind näha Sampaio pass ees minu cell , ma
jätsin kogu raku , sai tulekahjumadrats, ma jätsin , kui
valvurid aitasid mind, ma põgenesin , ma läksinõue,
püütudstick ja kaks kivi ja oli kirjutatud tema parem käsi ,
kättemaksust julm soov.See päev oli valmis tapma
valvurid või kes iganes see oli, et sain oma teed , kuid
nad olid targad nagu alati, tulevad minuga rääkida , neil
ei olnud muud väljapääsu , sest nad teadsid , et ma olin
vihast ja olikogu tiivakaitsta ennast , kui ma seda
kuulutanud , aga ma ei olnud minu konto , siis kuidas ei
võitle ilma põhjuseta , mõne tunni pärast võtsin vastu
lunastus , see onperiood , mis lõppes läbirääkimisi ja nii
ma tõesti ei täideta,tunnistanud, et nad andsid mulle 20
päeva distsiplinaar- raku , mis on lame , sest just seal
kohtasin Alfredo m . ,PSP , endine goe , keerutaja oli
parochial
,
võttis
riik
ametist
sellisena
,
et
alustadafunktsioonimaffia , oliraske mees , sest ta oli juba
kaalutud keskmine poksitšempion , teadis seda hästi , ja
just siis , kui ma langesdistsiplinaarmenetluse raku ,
oliepisood , et ei taha ja et sa oleks võinud oma elu ,
naguoli
ajalugu
mustad
,
kes
olid
tulnud
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distsiplinaarkaristusi , oli metsik ajal ma juba teadsin ,
mis toimub umbesedukas ja oli öelnud valjusti , et ma ei
papar selline number lüüasaamisele teda ,sestsuund oli
kaheldav , tehtimaffia kõik mustad langenute karistuse
ning pani toime või võtta mõned karistuse tõttu
lugupidamatus valvurid või teenuseid , töötajad või suund
maksaks Alfredo m . , see oli ex-psp , ex - politseinik ,
teadis paljud neist ja ma teadsin teda kui selline, vaid
kuulutama
valjusti
ja
rääkida
otsemere
andis
mullesuhkruroog, ma kukkusin karistada , ma teadsin,
Alfredo m .Oleks mulle, vaid see, kus ma eksisin.Nad
üritasid mind tappa , kui ma suundusinspa suplemiseks ,
ebaõnnestus, olid koos temaga veel kaks politseisse
kaitsta , et ei saanud midagi minu vastu .See oli aeg, ma
näitasintahe minu põhjus elamiseks, oli kujundatavad
pooltküsimus on parochial , kuna olin elanudnaabruses .
Early kaotas oma isa , sain täiskasvanud varem, ta tuli
kajastub elu, siis võttis , on on kogemus on
transendentaalsust tulevikus , ta langebeluviisi loomise ja
kui see on raske , meil on vajaonraskemad alusharidust,
taga, mida silmnähtavalt keegi tahab soovida .
See, kui olin läbinud etapi Marcão , et kui ma hakkasin
taha enam põhjust , pidiotsuse partner taseme ja suuna ,
kuid ma teadsin , et keset tunginud järelevalve , mis
koosnesvalvurite ja juhid, sain aru , sain saada ja tungida
teise seatakse , kuid see oli midagi enamat kuiolend nagu
mina, mõnikord on seeküsimus võimalust , püüdsin ma
proovida ja proovida on hing Portugali , ma olen
allaPortugali rassi julge rassi, käskismaailmas on
pärilikkus on ilmne.Vahel teemejärgmise küsimuse , miks
me olemas oleme , mida me , kus me elame , on
küsimused , mis toovad kahtlust , et elada , aga me
teame, et me peame võitma , oli kõik seatud nii , et ma
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läksin oma teel vanglasse , hiljem pärastMarcão
võitlemise järgnes välimusekoosnev järelevalve teenused,
mida vangivalvurid , sain head inimesed , mul on kõike,
kuid ausalt ka nemad lihtsalt tahtsin elada, pole kunagi
tahtnud mulle haiget ja ma tahtsin ignoreerida , on
varajasepole kuulnud, et te ei saa alati võita ,
olieemalepeletav koht ,kus elu oli väärtusetu , ei olnud
mingit huvi väärtustamine tõelist tähendust mees, kes ei
oleteenida.
Serveeri teenima kõik, mida ta pidi teenima , olin
kuulekas , ma teadsin, et poliitilise võimu , sotsiaalse
võimu ,repressiivse võimu on alati üks asi, mida me
peame
teadma,
kuidas
andestada
.Ma
oleks
võinudkangelane pälvinud neid tagasiväärtuses juudid
välja saatamuidugi tagastamise juudid Valley , lina leitud
sama juhtkond , sest nad olid , mida ma ei taha teada ,
tülgastav mulle kõige kiustekõik, mis oli möödunud , seda
tehti , ma elasin kõik, et ma oleks võinud teha, et ellu
jääda kõik, mis ta võiks sattuda , sestvaenlased olid
võimsad
olidtarbijad
kõik
masinad
olid
dubleeritudpiraajade , stoli jääda kõik , olidiplomaatiline
osa
,suhete
loomine
,
mis
on
meilõpetaja,
onassistent,psühholoog ,arst jaadvokaat , mis on meile ,
et kui on tõesti midagi öelda.Just elavad hetkel hetkel
olukorras on lihtne inimestele , kes on rahul oma soovi ja
ma armastan , platooniline armastus, mis tungivad keskel
on , antud juhulmees, oli juba kõikrõõmud elu
kallimalenaine endiselt minu meelest hinges minu elus ,
oliintensiivne kirg, kõige kestev suhteid, mis võivad
esineda , mida pikendatakse .Armastav , lõbus , armastan
seda
onvaja
,
et
armastus
on
tahtmist
ellu
jääda.Aruandes on õigus viimase tingimuse olend , nagu
kõik teadsid mind, nad tahtsid mind proovile , ma silmitsi
kõike, mis tuli tegeleda alates halvim luupainajad, saime
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teada enne magamaminekut jutustatud lood onisa ja ema
,et me saaksime elada harmoonias ja heaolu , et
valitsevadheaolu ja power- me säilitamekingitused
pärilikkuse algusaegadest olla , kuigi see on kõik
imendubsuurus, avarust on tohutu , kui me räägime
abielu ,võrdsusõigused on .Me kõik oleme kuulunud
tasumiselemissiooni, see püsib, kasvab jätkuvalt vaadata
seda kasvama koos küünis , täpsustegevus hetkedel , et
ma pean olema täpsusega.Just andestus , elu jätkus kuna
ta pidi jätkama ja sai ausad inimesed , tõsi , kõik oli tore,
sain inimesi, kes suudavad midagi , olid otsustanud kõik,
sest ma pidi elama nagu nad olid , kuid nad tahtsid olla
targemaksmöödus neist üldse , ma ei suutnud ühendada
oma nutikust mulle mu tarkust , olid nupukad , kuid alati
tahtnud olla rohkem kui mina , aga ma conjuguei oma
nutikust , õppinud seda mängima , mängis samuti
teadmisi neile minu.Jätkub elavad eraldatud , suletud ,
oliraske aeg , ei ilu, et ma ei näe , ei kaastunnet , et ma
pidin olema , sa tead , et see tee olipuhkusel .Ma pole
kunagi tahtnud kellelegi haiget teha , lihtsalt tahtsin , et
lasta mul elada , siis ma läksin sõtta , mis oli pidev , sest
nad kõik olid tugevad , nad olid kõik olendid , kuid ma
tahtsin seda teada , ei ole olnud midagi pistmistülejäänud
lugu , misläbima.Oli raske mu kaaslased , kõik nad , ei
valinud keegi lihtsalt tahtsin hoida vangla hierarhia ja
jättis kõik kuuletusid mind nagu ma tahtsin , aga ma ka
lasta neil elada oli minu Muide, ma ravim suitsetamisest
ja nadvõiks käia hästi, mõned inimesed nutma mind
peatada , kuna tee oli julge ,kõva viis seda teha vanglas ,
ei jäänud muud üle , siis polnud pääsu , võita või
surra.See oli kõik tehtudveendumust, et võtsin ma võiks
sellele vaatamata on leida raske tee , ma teadsin, et ma
võiks lahkuda kesetlauset , teaksid, et see võib ka
lahkuda lõpuslause , pööratud kõik või ei hooli,sest see oli
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hea , olikett mu käske , olid kõik mu meeskonnakaaslased
, et kui ma piinavad mind rohkemtunne on , teadsin, et ta
oli liitlased.Ma läksin teele kurja , tõlgendati kui sellist,
ma arvasin, et mullõvi, kuid heroiinisõltlased ,raske asi,
mida teha , et tarbida .Ma läksinvõitlus , võitlus , et ei ole
võrdsed, ma silmitsi : kohtunike ja õpetajate abid, pea
piirded , said mõnikord nendega, kuid seal ei olnud palju ,
kuid sellest ei piisa öelda, et ta oli õige , sest
järelmeetmete küsimustõi mulleprobleem, et suurimaks
probleemiks kõigi heaolu , olen või ma ei ole , tahad või ei
taha , see on kõik, mida me saame püüelda , olijätkuks
kõigile , ta oli õppinud , veel parem, elas

Sain ma olen,on alandlik , selge, et teab , kuidas elada ,
Olen peetaksetüüp , kes kõnnib ja on toita , saintõsi
metsalise kunagi silmitsikett samamoodi , saintäiuslik
killer igas olukorras , nagu see oli elada, ja nad teadsid,
et ma olin valmis tapma elada, nagu alati valistõeline liiki
, mis domineerib kõigis olukordades , ma vandusin , et
mina ma ei teeks neid kahju, kui nad seda ei tee
mindkurja tegema .Mine, vihast , alati tähelepanelik kõik
liigutused või reaktsioone , olgu nad kes nad olid ,
ülemaailmsete partneritega , kaasa tasandil kõikehõlmav
kogu olemus maailma õigluse, kõik, mis ma selle eest
makstaksekõva hind makstakõik see oli kõik panna minu
juhul kõik teadsid mind ja ma teadsin ka kõik ,
olitäiuslikkuse mängu , oliametiühinguliit , kes elavad ja
on igapäevaselt kokku puutuvad elanikkonnast, hoolimata
olukorrast ;Tiger nagu ta oli, ei andesta , nad kartsid
mind tegelikult olid lugupidavad mulle, see ei olnud
midagi teha, me räägimevanglas , me räägime palju ,
sisaldabväärtust , mida on raske võita , vabaduskui me ei
pea minema läbi kõige raskemates olukordades elu
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viciações , habituations , mis võib tuua liialdus , kui me
räägime konsumerismi , tarbimisühiskonna Somo olendid
sellisena saivõitmatu beast autointitulei mind lõvi, võitles
võrdsete metsloomadmulle tarkust veelgi raske , kuid ma
ei suutnud andestada .
Ta teadis, oli palju lapsi ema jaelukogemus on olnud
erinevad, mõned olid lapsed head inimesed ja teised olid
lapsed vaesed inimesed , nagu kõik seda ma olemasolu
kinnitamiseks kõik , et ühiskond on pakkuda, andke
jalutuskäigusarnastes olukordades ei tee midagi, igaüks
vajab heaolu , me elame ühiskonnas, kus igaüks tahab
hea , kuid see onilu nähajärgmisena , lähedus, kui te tulla
küll, ma saan sind hästi , kui sa tuled pahakuri ja Te
võtab kõike kogu mu paha olla , aga ma tean ka, et mul
on kõndida , ma ei saa olla nii raske , nad on rohkem kui
s emad, ka minul oli austada , tarvituselereegel kõik
onhästi teades, etkuritegevus ei kao ja vajadus on suur,
ma kukkusinsündmused , sain nn narkomaan , kes
põlgavad kõik , kuid oli väärtus ja tunnistati , keegi ,
keegi ei pane mind kinni iseseisvaltnõrkus ta tundis ajal
.Nad kõik rõõmustasid ja kinni mind, tahtsid rohkem
mind, peaks olemanäiteks peaks olema kinder , õrn ja
südamlik .
Maksinhind ei näita neile, mida nad tahtsid mind näha ,
ma oli raske , olin ebaviisakas , olin kogu kasuks minu
otsus , võiks olla rohkem kasu , võiks isegi paremini ära
kasutada kõike , nagu mina, chegavam- mindloota , et
oma unistused , kuid sainmetsalist ja tahtis olla .See oli
selles olukorras , et elas ,korpus, eraldi on naised oli ka
hämmingus kõikplatooniline armastus, armastas neid ,
armastan neid .
See kõik oli umbes elavad hetkel oli mul suur platooniline
armastus ja kired kakontaktpunkt , kuid ma vältida alati
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rikkuda kellegi elu , kuni mailus rõõm , ma leidsinvaja ,
olin ummikus , ärgerikuks kellegi elu, kui ei riku
minu.Jätkub armastus , ma jätkuvalt armastan , sest
ainult ta võiks olla , kõik olid , kuulus oma armastust ,
sest nad armastasid mind siiralt kinni mind, ma ei ela
hästi, arreteeriti , ta teadis, et ta pidi võitlema, et võita
kõikma kaotasin vabadust , kuid see, kui ma teadsin, et ei
peatu , suunad , töötajad, koolitajad , piirded tahtis mind
taltsutada , oleks arusaadav , aga ka minul oli lõpetada ,
peatada kõik ,varastamine ,tarbivad ,häbiteise inimese
elu , aga ma olin alati hea , kunagi väärkoheldud , kunagi
spanked keegi , kui tal ei olnud põhjust seda teha ja isegi
kui tal oleks mul raske teha, sest inimkond ise alati
arvestasmoraalsed väärtused ,väärtused iga stseeni , sest
ma olen ka , aga nad teadsid, et nad ei kavatse olla
suurim elajas kunagi leitud , kuid see oli kõik valmis minu
jaoks, sest ma tahtsin seda , ma jätsin nad ootuses ,hirm
, et nad tulevadkaotada.See kõik oli otstarbekas ,
oliotstarbekas tõsta , tarbida ja domineerivad alguses
seda mõistnud juba enne sisenemist vanglas , olid rasked
tundi, päeva , et kunagi möödas, aastaid, et ma pidin
vastama , sest ta oli õppinud kontrollolukorda tuleb
järgmisena , tulin mängida , aga nali oli teen
nägu.Kunaahv mängida ,mängida oliahv tuss ema , ma
olin suremasnali, sest ma teadsin, kapten .See olipäev
kasutamise , tahtsin treenida natuke ja ma tegin
ettepaneku teda tulla rongi minuga olinõrk näitaja oli
lihtsalt lõbu pärast , pigistas kaela , ta kaotas teadvuse ,
kuid sel hetkel ma tundsin,survetunne mulle eitahtsin
teha , kui oli näidata , läks vaatas teda tõusis püsti ja
kõndis koos minuga, ma ütlesin talle , kui ta oli okei ,
keegi ei vastanud vastuolus , kuid kui ma vaatasin
saintunne, et tegelikult oliviimase midagi , ta kaotas
teadvuse .See oliüle usalduse , ei teadnud oma jõu ja seal
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hakkaskurat , et oli , ma sain üles ja vaatas teda ja ütles
talle :
- Oled kombes ?Sa jätsid mind murelikuks .
Alati näitas talle kaastunnethetkel ei tahtnud sulle haiget ,
ma vaatasin seda tahtis rahustada kurja , ta oli valesti
arukoolitust liialdatud minu poolt , ta sattus tappis end
ära , oli kõik lootused üks päevjuudid orus.
Ma lootsin , et juudid orus elaksid , oli lihtne fun minu
jaoks, see tähendab, et see olitavaks , mida ma ei olnud
valmis , mu jõud oli selle kõrgus , domineerivad , sest ta
teadis, kapten , aga nagu elu onselle hind , ma maksnud
kõrget hinda muudel mees ahelas , kleepuvad 5/6 lause ,
mis on iga vang , sestlause rohkem kui kuus aastat saab
kasutada 5/6 , on seadus .
Aga meil on kesetkaristus ,2/3 ja allapoole järgmiselt5/6
.Läksin läbi 5/6 oli kõikprogrammi teinud mu elulugu elu
üksindus , suletud , käsitletakse head inimesed , kellega
ma tegelesin , olid osajuhtimisel rahva kuni ma võiksin
armastada , kui nad tahtsid , siis alatestubakas ja mitte
kulutada seal tundsintohutut viha nende inimestega.Nad
olid inimesed, kes ütles mulle midagi , ainultjuhtkond
erinevat rolli mängis see .Oliasetäitja olin kallid , oli
esimene naine, kes on minu probleem , ma olin lojaalne,
kuid siis ma mõtlesin , et eksisin oli see, et ta keeldus
mulle esimese Karistusest 10 aastat vangistust .Ta ei
mõista
mind
ja
nõudis
minu
tarbimisega
katsetadaravimeid, kuid see oli liiga nutikas aru, et see
jääda nii ,Karistusest I anti pärasttaotluse tegin kohtunik
arstiga.Ta andis mulle neli päeva katseaja tingimusel olla
ära kuulatud peast, ja nad tellisid up , Doc kohtunik andis
talle nelja päeva ebakindel pikeneda tarneaeg anda
Sõeltesti- test, stmanööver , neil on alati , ja ma ka
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alahinnata mitu korda, kuid alati kinni , sest ta väärib
austust .Nad olid olendid , kes mängis oma parima rolli ,
kuid see juhtus ,test anti positiivne opiaatide ehk heroiini
, kanepi , hašiši tarbimisest , kuid olen mänginud minu
eelis, kui ma ummikus minu taotlus , ma väita, kõik,
kellel oli tuginedasest see oli tarbija palusravimi minu arst
ana f . , sest see oli all või pealtuline arutelu , et püüdis
oma abi, et kõike , mida ta aitas mind, ma küsisin ravimi
nimega Tramaloli aeg , kui ma tundsin ma pidinliitlane Dr.
ana f .Või Tramal süüdistatakse opiaateasjaolusidrutiin ,
see oli olukord oleks puhas.Süüdistas opiaate Sõeltestitest, see on kui conjuguei 2 + 2 , st puhastatud Sõeltestiläbi minu arst , ta aitas mind , kasutatud nõude
dokumendi küsimusele ,sõelumine narkootikumidema
kaebasid otsuse , mis tehti , minu õigus oli voli Keerasin
ja ma taotletud maksimaalne Dr. astme kohtuniku otsuse
langetanud kohus , onkõrgeimal tasemel , et vangid
saadetakse tasuta , toetudes kasutaminekesetpen 2/3 ,
tekkis seallahing, füüsiliselt ründasvangla valvur , ei olnud
, sest tahtsin , et ta otsis mu kuulsus oli suurtäiuses
vanglas keskkond, austada , kuid ka ehitatud selles osas
seoses, austades teadsin, et ta ei suutnud vastu
mängidasüsteem .Süsteem valitseb ennast , sest seal
peab olema sotsiaalne , kõik me tahta , heaolu , otsused
olid erinevad , mul oli kõik , kõik , mis minu võimuses , et
saada kasu kesetpen 2/3 , naguminu kuulsus oli lai
hulgast valvurid ja üks kaaslastest oli valvurid , et ma
tahtsin ka vaidlustada ja kõikpsühholoogilisel tasandil ,
füüsilise ja kõike muud võite mõelda , sest ma teadsin,
mida võib juhtudainstitutsioonid, mis pidid järgima ,
kutsutakseprooviesinemistel eest kesetpen 2/3 ja 5/6
kataotlus põhinebpuhtust mõtlen käsitledes skriining
kanepi ;Käesoleva taotluse ütleskohtunik , et arst
süüdistas analüüsib Chamon või hašišit , kuid nagu ma
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olensotsiaalne olend , kunagi elanud kaitse ahelas , st oli
mul seos ülejäänud vangide ja ütleskohtunik , et Dr.ma ei
söö midagi ajal , vaid tõi kaasahash , nii et see oli
loogiline, kui ma jälginud inimesi, kes sõid ja elasid - mos
kinnises ruumis , see oli tavaline, et süüdistame hašišit ,
sest ma hingataõhku.Ma edasiotsuse Karistusest , sest
see oli jõulude ajal ja kohtunik arsti läheks läbi kaks
nädalat , see on jõuluvaheaeg , aga ta andis mullepõhjust
ja andis mulleebakindel peaaegu kaks kuud japoole , et
see olipikka aega vaeva , sest ambitsioone välja
ebakindlalt , sest mul olipalju aastaid , kümme aastat.Aga
läks üle ja taluda mind hästi kuni päevani, jättes vaesed,
andis mulle neli päeva pikaajalise halb väljund, mille eest
ta on edukalt täidetud.Kuid oleksraskem küsimus mulle,
see peaks olema rohkem lugupidav ja mitte pahandusi ,
kuid niipea, kui astusin , pärast kaks kuud pärast ta
oliebakindel , ei oleks keegi, kes ma tahaksin teha elu ja
see juhtus.I sai kaasatudvõitlus , kuspoiss sai natuke
halvasti koheldud, kuid ta oli õnnelik, et ollaindividuaalne
, olemaüksikisikuinimese repertuaari , suletirakke ,et
uuringu on see, et me kuulsime , saatsintemaraamat
vabandada seda ei entalasse mind, ei olnud vajadust
.Kuuldud ,boss , kes kuulsid meist olisaksa lambakoer ,
hüüdnimega teda , algul ta ei taha kuuldapoiss , sest ta
ütles, et see ei saa olla , ei olnudnali, sest ta oli püüdnud
anda mullenuga.Siis võib nõustudaversioonpoiss ja
helistas mulle ja ma ütlesin talle sama versioon, mis
olitreening,mäng, mis oleks lõppenud halvasti, ei võtnud
ta väga hästiversiooni ma temale oli rääkinudehk , nagu
ta olivõita valvur, olnud paljude aastate teenust ja
tegelevad " casdatrolas " , st on antud nimi neile, kes on
juba aastaid vangis, midagi juhtus minuga , ega mina,
egapoiss, võttis meidkaristada.
Minenormaalset elu , hakkasin vältida edasisi probleeme ,
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ma ei naudi veel neli ebakindel väljapääsu edukalt ja
tekkis uuesti , 2007. aasta märtsis puudu mulle 11 päeva
jooksul saama teise Karistusest ,aprillis kirjeMul oli
ekslikultisik narkootikumidega , st andis talle liiva
asemelreaalne värk, tuli talasti, ma ei suutnud , kuid
kahju oleks karistatud oli selleks ajaks juba hoiatanud ,
ma piiratud ennast kaitsta jaAsjad sain seal .
Agaprobleem ei tule kunagi üksi , ma jäin , see juhtus
jõuab sel põhjusel , leiti, et see ei oleks lahti , taasRiias,
kuid seekord ei oleks mind pääse ma kärbiksvaesed ja
olimis juhtus.Ma helistasinpoiss mu mobiilile võtta
andmeid, sest see mees ka ei meeldinud mu olemise viis ,
ja oli vandunudmees, kes andis mulleinformatsiooni ,hull
Adan ,tõsi sõdalane , ta oli samuti vaene nagu mina, oli
teilvandunud minu vennapoeg , ma ei tee midagi , kes
lihtsalt tahtsin teadanimi , nõudis terve päeva lubaduse ,
et midagi teeks, olid peaaegusulgemise rakkude ehkpoiss
mu mobiilile ma palusin, et tapõhjus, miks ta kõndida
rääkida midagi, mida ta ei näinud , ta eitas ma teadsinhull
nuno kunagi ma peaksin valetama selles olukorras oli üks
meestest , kes alati kinni , sest ta oli tõeline sõjamees ,
tundis ta viha mindeitada ja kummutadanuno .Streigi ja
see oli sel ajalvalvur satub mu mobiilile ja näebelutu
mees peal,punch , et desferi teda, kuidvalvur ei näinud
midagi , ainult näginlangenud inimene ei saa midagi öelda
, ilma et näha, kuid seeindividuaalne olipealekaebaja , see
on, mida raskendaks minu olukorda , kuid isegi siis ma
teadsin, et seal läks ära mind väga hästi, sest ma polnud
kunagi chibado keegi ja nad mullesuunas,juhtimise olid
nõus mind karistada pooltkõik, sest ma ei ole kunagi vait
väidab, et vangid olid nõuda mis iganes see oli .Olin alati
kui selliseidstiimuleid nende põhjuste või vormid võitlus ja
see, kui nad andsid mulle viis päeva karistus , teha neid
rakus , olikergem karistus, kaitsesin end , öeldes,
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etüksikute tundsid haige jalangenud ja ta ütles oma
versiooni , mis oli tõesti pekstud ja see juhtub ajal, mil
see oli peaaegu nautida minu 2/3 .Kas on suurepärane
võimalus saada seal on midagi, mis kahjustas mind, see
tähendab, et ilma distsiplinaarvastutuse keskel .Aga
seekord oleks väita , kui süütuse kuuldi 2/3 , ütlesdaam
arsti, kes oli süütu , kes pole teinud ühtegi agressiivsus,
mitte seda arvesse võtta , ma tundsin haigetolukorda,
kuid ootasotsusja otsustati vähendadavõimalust ma jätan
minna otse 2/3 ainult kasuks täiendavalt kaaluda ,
hinnates minu 5/6 karistusest , see oleks tulnud välja
kohustuse 5/6 sest siisõigus soosib , soodustadasellisel
juhul oleks tulnud välja niikuinii 5/6 , kuid maksaks
peaaegu 3 aastat vangistust , selle asemel, jättessurvel
hagi tühistada kohtuniku otsus on Dr. uuesti enne 5/6
,see oleks jalutada vähemalt kuus kuud rahulik.Karistus
anti märtsis oli kuulnud mai sama aasta tasu eest
tingimisi ei olnud veel lõigata otsus 03/02 , see on kui mu
elu oleks võinud olla veelgi keerulisem , ta tundisminu
õnnetud , kurb, kuid teadsin, et ma juba kulutanud hulga
minu veendumust .See oli siis, kui see juhtus üleolukorras
, seekordvalvur, võiks ollaolukord, mis oleks võinud , kui
mitte asjaolu, etvalvur ma olen rääkinudkonarlik ja raske
, ei acatei oma tellimuse, desferi tePunchnägu, ta oli üksi
koos minuga, aga teine valvur ilmus , astus ta liiga kiiresti
, et kolleeg ja koos minuga rünnata mind enam desferi
teile rohkem Punch ole nad ka kiiresti peatati üritavad
rünnata mind, vaidMul paluti minna ooteruum koguduse
vürstid tulid mind vaatama , küsida , mis oli juhtunud ,
ütlesin neile, et midagi ei juhtunud , ainult et see ei ole
järginudkorda, sestvalvur oli veel verejooks suustteadis,
et olirünnak oli kuidas oli ,lihtne rünnak või juhusliku
olukord ja see, mida ma ütlesin neile , ei olnud mingit
põhjust rünnatavalvur , kuni rääkisin ka temaga ka ütlesin
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neile, et ta olioli õnnetus ja see oli , et asi , mida ma alati
palunud .
Nad panid mind suletud ootabuurimine , nn turvalisuse
osas juudid Valley , kõne vastuvõtu.Aga ta oli valmis
minema koos oma teesi, et tegelikult oli õnnetus , ei
suutnud tunnistada, et see olitahtmatu teo eest, oleks
kaotanud .Pidin rajada ise selles mõttes, et nad tahtsid
jätkata seda väidet , pidi olemavastuolu piirded.Valvur
rünnati piima , kuid ta ka kunagi kirjutas, et ma tõesti
lööb ka sind , kes tegi osalemine oli teine valvur, kes olid
võtnud sealpoisi , kes olikaitse , ta oli läinud haiglasse ka
on rutiinne ,oneraklik kaitse , peab kaasas olema valvurid
, tegelikult ma tean, et ta nägi , mida ma tegin , sest ta
oli tunnistajaks kõike , nii et see oli tema, kes tegi
mulleosalemine oleksdistsiplinaarkaristus , mis viis mind
kohtusse ka.
Aga järgmisel päeval oli ta kuulnud Prokuratuuris teavitati
mind , et ta oli süüdi väidetava kallaletungi valvur piima ,
kuid kes saatis mulle, et päev olioliiviõli valvur, ajaloos
valvur
oli
minusõprus,
misloodudahel
,
kus
osalesidmuidugi
kontoris
onIT
poolel
olimonitor
nimetatakse lina , ma armusin ta tahtmatult ja see
valvur,oliivi-, samuti meeldis talle ja võttislõigata.Ta
teadis, mulle meeldis tema ja ta meeldis mulle , et ta
alustas seal lips , võitis mind sõprus , oleks rääkinud
halba mulle , et tahad jääda siis hakkas minuga rääkima
enam, ja ta kuulataminu avaldused prokuratuuris ja ta
kirjutas alla kõik, mis ma oleks öelnud , peetaksetees, et
see oliõnnetus, sest ma ei oleks kunagi arvasin, et see
aitaks mul end , pead meeldib mulle pärast , et oli stop
Monsantokett
,
mis
oli
kujundatudühine
vangiturvalisusega vanglas , oli seal mai 2007 et kett
avas aga läks Monsanto poolt ootamamenetlusekeeruline
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kett tehti
maja terroristidrohkem vägivallakuriteo
kuritegelikud organisatsioonid , oleme alati jälginud
pidevalt , sest me elamerangema korra , stpõhimõtteliselt
vange kõik käeraudades rakust lahkuma oli ainult üks
mänguaegpäev.Aga ma lihtsalt läksin sinna 2008. aasta
mais võttis ka selle kava tuleb kaua suletud kambris , aga
ma enam ei kiirenenudkäerauad juba kiirenenudrežiimi,
mis ei ole avatud, kuid meil oli muid ameteid, meil oli
jalgpall,käsipall
ja
jõusaal
,
võiksime
külastadaraamatukogu samuti, kuid oli kootud , ei olnud
kõik ühel ja samal päeval .
Mina vastan ja läks tagasi , et kaitsta sama väitekirja ,
aga kui ma välja sainvan sõita minukohtusaalis , ma
näen, etvalvur piima , ohver oli kaasas oliiviõli valvur ja
polnud kaugeltki ette kujutada , mis olekskaunis üllatus ,
kui hakkasinkuuldaütlusi valvur piima , kuuldaväidet, et
olin kaitses kui ma küsisinprokurör ja just siis ma
tundsin,oliiviõli valvur aitas mind.Kohus väitis ka, et nad
ei ole veendunud, et see tõesti oli õnnetus , kuid tegi
seda, mida ta on kohustatud , ja ei ole vastupidiseid
tõendeid , ei saa keegi süüdi .I mõisteti õigeks ja minu
advokaat oli suurepärane ka, nagu oli olnud kohut
oodates kõrge turvalisuse vangi Monsanto , pani
mindvaadata, ma ei olnud täpselt kaks kuud minna tasuta
ja üle minuipOf Alcoentre oli seal eelmisel selles ahelas
olisaadetis , mis oli pärast mitmeid väiteid, et ma olin
teinud ahelas on kett avatud süsteemi nimetatakse vangla
koloonia minu poolt puudu kaks kuud nad saatsid mind
tagasiseal minema tänavale , ma jätsin .
Kuna minu tahe oli tore olla avatud vanglas kett, sest ta
võttis mindpoolteist aastat Monsanto ja ameteid, mida
meil onväga suletud süsteem .
Raske

ületada

,

isegi

mina
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,

kes

olid

ulatuslikud

kogemused neis vanglates maju ja see oli siis ma langes
Monsanto heroiini , ei olnud võimalik sinna minna , sest
narkootikumide ei sisestanud toiduvarusid või midagi, mis
oli väljaspool bykülastus oliklaas, mis eilubatud füüsiline
kontakt , kuid alati ütles mulle kõikpaha , mis juhtus
minuga olikasu loobuda heroiini kasutamine .
*** *** Sulgemine
Pink Floyd - meie ja nemad
" Meie ja nemad
Ja lõppude lõpuks oleme vaid tavalised inimesed
Minu ja teie
Jumal teab ainult
See ei ole see, mida me valiks edastadata hüüdis tagant
jaees auaste suri
Jaüldiselt istus jaliinid kaardil liigutada küljelt küljele must
ja sinine
Ja kes teab , mis on mis ja kes on kes
Üles-alla
Ja lõpuks on see ainult ringi " n ringi sa pole kuulnud , et
see on lahing sõnadposter kandjaks nutsin
Kuula poeg , ütles mees relvaga
Seal on ruumi teil sees
" Ma mõtlen, et nad ei tapa ya , nii et kui sa annad
'emkiire lühike , terav, šokk, Nad ei tee seda uuesti.Kaeva
see on?Ma mõtlen ta kergelt pääsema , sest ma oleksin
andnud tallekeretäis - i ainult tabas teda korraga!
Alleserinevus
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Arvamusvabadus, kuid tegelikult ... ma mõtlen häid
kombeid maksumus ei midagi nad , eh ? "
Viletsas olukorras
See ei saa midagi que seal on palju see umbes
Mis ilma
Ja kes sa seda eitada , midavõitlevad kõik on umbes ?
Poleviisil
See onkiire päeva
Mul asjad minu meelesAvalda hinna tee javiil "
Vana mees suri
Copyright © Pink Floyd
Killud
Killud i
Suletud ja avatud külmutatud põhjavana leht ootab
Curlpõlenud oranž toonidsoojendusega tekiunustatud
hinge , mis nõuab ja talub külma erutavlahti mälu, mitte
väljamõeldud ja eksistentsiaalne ,heli levimissuunasthot
lahti endale aega rütm vallutada mind ja uurida ilma
soojustkuuma jahutus maailma atmosfääri ei olnud sama
palli veeretab nurkakaldus punkti all ookeani pinnast ,
sees
kõrvetav
magma
,
etJungleuurida
ja
muljetuimastamise vaba ja ei ole muud võimalust öelda,
et see on sõnad , sõnad kuum või liiga külm , nagu tõesti
külm sünge laip , igavesti külmkuum unistuskevadel
jaorus ,jõgi ilma naer on lootustRikutud ootab leida ja
näidata, mida eludes ja vihjab , et luua aeglaselt ja
näitavad, et ainult ette kujutada ilma kaugusel ja õige
võrrand arutab kõikikuum kuum teema , isegi
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kõrvetavkitarri heli, mis vibreerib asukohtkultuur, mis on
sündinud selle viljad ja rohkem või vähem riukalik ilma
hukatus olukorra lahendamiseks nüüd eksistentsiaalselt
peatunud , kedahaigestumuse sõnu , mis seletavadkurtus
vaikus , ütles rohkem hoolthoolt , et on alust
kahtlustadaütlemata , kuidtõhusalt edastada suunas ja
kirjalikult.Kogu tõde on see, et tõde vahel mõtte ja teoga
viis leida läbi käitumist , mis tekitavad trikke ja
manöövreid juht ise , ja vaata alistus illusiooni mõttetu
sõna, kuid ütles õigesti , aga see on uskumatu kõikvorm
onaluseks akti puhas ebaõnn ebasobival vt kasvada ja
tea, mida tehaolukorras , kus puudub igasugune mõte
enda kirjeldus , visioon või mõttes me tihti öelda, et me ei
usu, ja vaata, mis on oskusteabe ja õppidaja muud
märgid on samad või sarnased või kujul Lisaks siin on
näide missioon tahes abstraktselt vormi ei ole realistlik
oma
tõde
esinebseade,
vaid
Ameerika
killustatusmaailmas, mis on sarnased ja nagu alati on
meilsarnasedkuid mitte tema võrdse võib ollapõhjus
tausta ja kaotas oma võõrandumine , siin onmärk teel
olles ja tunne kuumahood mis tulevad samast sees võib
tundudakunstnikraami
kuju
sirgedarhitekt,
mitteabsoluutne lõplik põhjus, et mis tahes alistamine või
õõnestamises kujutlusvõimelihtne tõsiasi, et tuli välja
loomulikult vaimukus ja incisiveness tähtsusetu , mida
kannab tulevikus , et kõik on puhas jategelikkusraske
mineviku
alateadlikultja
väga
ettevaatlik
oma
paistsidkogemusisõna, mis alati kujutleblohutu pilt siin
onjäädvustatudtähelepanu
tingimusel
killud
vaata
liitubteadlik , et see tungib mind kirjutama , kõikvõimas ei
ole selge, kui sirgeridahorisondil , kus päike loojub ja
peidab kihiline magama ja leidis end kaotusseisus, kuid
mitte kunagi kahju seal uuesti sündida ja olla nii särav kui
see oli ainus , päike hoiab meie helge ja energiline
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kogemus nii et kuikäivituvad , kus kõikdetailid on
kirjeldatud minimaalse tundlikkusega ainult juhtuda ja
meelde iga sõna oma tähenduse ja hoida vaikust teie
kannatlikkust ,tume selgeltnägemine , ei oodata , kuid ei
vähenenud mõistlikus instinkt , kui mainvades'm olema
ise ehitatud ja säilitadasambaAchilles , alati olemas
väljamõeldud maailma , kus ta seisab, ilma et keegi seda
tähele panete need spioonid mulle on mu kiidulaulu
tuntuse ,karm reaalsus , ainult soojustvedurimootorid , et
seda teha väga hull ja sügav reis tunnelisse , siis võib
kunagi nähasees oma nii pimedasväljundpilti jahelge
lõpus , oodates vaidlõpuks, mis motiveerib meid
ningsunnib meid japurunematu jõudu midagi nii
fascináveis kui midagi usaldusväärne, raske teada ja õpi
kunagi oliweb , et on katki , kuid naasevad
moodustavadveebis, see oli karm jaõnnetuse lugu olideep
shotet ta tappis varakult , kuid selle aluseks viha , kuid
mitte kunagi ükskõikseks kedagi või meelt või inimesed ,
nii läbimõeldult rääkis kõigile, et me kõik oleme meie
summa , ja on rohkem erinevaid ja sarnaseid võrdne
inimesed ,oma esialgsed põhiomadused , tegelikult
onnukk oleva teo ja see osa, mis kujutab reisi kadunud
ruumikirjad kunst luua ruumi enda surm mistahes lõpppunkt , mille kulminatsiooniks oli kunagi lõpuni ,die
eestme kunagi juhtub lihtsalt juhtub nendega, kes teavad
meid, kui me sureme ja ei tea kunagi, see olisõna, mis ei
olnud lõpuni , kuid lihtne ja geniaalne veidi keeruline
nagu rebane , kes tahab söödatohutu nälga , kui on
õppimine, ja alati tahavad rohkem teada ,siis see
pikaealisuse saladus , kunagi ei tea, mis juhtub , ja kuigi
viimane ronija päästis ja kolisusu tema mäele japiirid on
alles alguskaljunoorte suhtumist ületab mis tahes
kõrgusel ja kui me läksime allaja näeme, kui palju me
oleme juba saavutanud võitnud tean vaid veidi rohkem
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olla ja ei taha kaotada ja kõik me saame lennata mis
tahes punkti järjest langevad , kuna nad õppida lendama
ja kujutada kõike, kuid kõik fragmendid on sõnad ,
mõtted ,ja mõtteid.Deep vesi nii sügavalekunsti petlik
vihjatesteema ei ole kindel,mereõhku ja tundub nagu
võluväel energiat kerguse ja sentimentaalne embebecido
ja ternurento veidilisaks tulevad ühest eksimatu hetkel ja
kunagi võitmatu , kunatema võit oli alati oma lüüasaamist
ja rohkem õppinud lihtsalt ollaluuser üht lahingut , kus
midagi ütleb ja tunneblibistades maitse teda, kes andis
võidu , sest see on piisavalt , et õppida ja õppida elama
koos kõigi sellest keeldumiseks meiega.
Ii killud
Kihiline , uppunudkaugus ühe trepikoja kiristasidmetallist
sammepuhastus lapiga ,kopp põrandale , ruudu
marmorist seinad kokku neli , üks tilk -by -drop langeb ja
sügav, veidi , keegi liigutabkorrusel lähituled , abitu , üks
ummistapinnavalguskiir koos shadow effect , reflectiklaasinägu, pilkkilde , üks sukeldumine , vrakile , areneva
poi , mis päästis mind lämbumine , hull ,põgenes ja
kaotas vahel tähed jatühjad kuristikku alusel hoiakute ,
täius kannatusi ja olla , enne kui hirm, siis ära klaver
teedel laskumine lendab tarklaver oli põrandale ja siis
puudutades esimene heli,esimene pilt heli sügav
kajatühjustfin vees ujudes lõpuks hüppas sideme mo
liikumine ja kõik, mis hingab ja on veninuddesvaneceste
illusioon , oli erinev hetkeksookeani profundez ,vedeliku
ja
soola
kirjalikult
ilma
värviline
pliiats
,
olinäitlejananäidata kulmineerub poolekingitus, mis teeb
mind õnnelikuks , pidžaamad voodis,voodi valada
gaseeritud ja erinevad, see olipilt ilma maastik , kõik
sissehingamisel, muutustaju jatransmutatsioon oli ilmne ,
ei ole pisarad , ühtegi joont , mingeid reegleid , ilma
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midagi puudu kokkuvõtteslugu, mis ei kasva ole, vaevalt
räägib ja on seotud , tõde , ketid ja lukud igal poolkada ,
eesmärki ja on kuni üllatunud kui nool ilma ulatust ,
lipssõlmkirjaliku maha, hüperaktiivne ,ähmane kirjalikult
kunagi maha , kõik, mida ta nägi tahtis ja kes on alati
tahtnud , ja taustal ei oleksonolend , lõikamine ja
valtsitud töötlemata habe, üks vuntsid, juuksed, üks pluss
üks iga tahutouch iga maksejõuetuse oma pattu , tema
ajatus siiani ja vaata kokku ainult ja ainultlapiga

Seejärel laiendati liiv, muld nägi ja elas kunagi , sest
aegsukelduda , kõik uhkust helendab ja laskus
põhjamaailma
nägeminelihtne
laul
,
oleks
rahuloluootamatulöök,visioonme kõik elamereaalsuse ühe
teise aimdus midagi juhtuks ja suudaks spasm vabanenud
ja ärkvel olla tunne ja kirikunagi täiuslik sonett
üksikelamu riim , jooksis ühe lause , et faas , niikui me ei
lähe läbi ja kus me olime minemata , kooskõlas
salapärane kaduminepulbermustuse tõeline mõtet kõiki
kujutlusvõimet illusioon siis plahvatadakomeet , ja seda
planeeti elavad ei ole alati jama kooskahtlustatakse intriig
baasi paigaldatudÄriplaan ei abort siis imendub kuulda
ühel häälel jaulguma hundi kirjas on ajalugu , täiuslikkust
hävitamine oli sisalduvateraketi star Beachfront nii imelik
, mis oli öeldud ja alustada trepist minnatühi üks
tilksamm , siismetallist sõimamine oli automaatne ja
ainult üks jalg jõel paljajalu ja külm , kõik, mis ei tundu
olevat on kõik kaob ja kaob .Kõik universaalteenuse on
nagu ta on, siis ainult ühes keeles ,suu avada janu rõõm
vaata kiss sa suudled ja soov ,hammustada oma välimust
kui reisile paadi vedama üle ja teha tegelikultasi, mis ei
oleon ebareaalne , kuidarvan , nina petizkuum tunne , ja
lendab ja vallutada Pluuto tema südakivist tiigiseraldi
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eluportree ole alati pildistanud vaatahullumeelsus
oleksmeelerahu oli koht, kuskõik loodud jalahtised kiss
ootab hoida , jõudu olemas vaid süüdimõistva
kohtuotsusega , alati seotud tema süda ,valmisolekut
pumbata javoolu kujutlebvoolukasti olid nelja seina
javälimusehõõglambi
ilma
põhjuseta
ootab
valgustamiseks jõud, mis ei karda , ei võidab või kaotab ,
onsoov luua ja ebamäärane meripintslit, et värvida kogu
tähestikku iga värvi , selle hääldust ningjõudu , mis lõpeb
tuju ja minna ja lasta ennast minema , eriti ehitadalossi
kivi all juga ja jõe ahelas võtta kõik ees , eespool oli
midagi meeles , väga erinev võrdsed jalihtne lugu travel,
heli virtuoossusega , mida ei ole näinud , kuid võided siis
ronis teise pulk redelist üles veel kõndis tagasi enneetappi
jalevitating ja ainult üks üritab ronida iga samm oma
kindel ja veendunud, õhu kujutadapiano , etvasakule
asfalti korrusel oli ainultvõtmega, ja see ei olnud kahju
ega kostja oli uskuüks alati uskuda avalikustada elu- ja
saada justhetk lõhnav hot maastiku merel sära näen sind
armastama minu sukelduda ,olnud minu float minu paat
hukkupesta
lapiga
,
mis
puhastabklaver
paigaldatudelutuba , kus keegi ei tahtnud olla ja ma
tahtsin seal siis sisestage uks oli välja kõike ja kunagi
osanud süvendada , oli soovet olete tsüklinasüda ja oma
paari , see kõik pumbata ja siisrahutu , on vähem mõistlik
ja pommitamisetegu oli juba sõja korral rahu kõike koos
erinevate mõttes üksminna ja laiendada , millest kasvas
japärastlinnulaul
ja
võlusid
ainult
täna
õppis
muusikatlyrics
,
kõik
järjestatud
ilma
koordineeritudülesanne oli tuua ja lõpeb hirmu ei usu ja
lõpuks ei tagasta seda reisi lõpuni oli juba sügava languse
katuseleaknaspraokil ja külm , tume teotegelikult kunagi
juhtunud , kuid teatas ja see peaks olema leiutatud mõte
, mis tekivad alles vent , et vesi oli ainult istme oma
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kisssoov ainult sulle ja klaverit mängima osa oliplaan sind
puudutada tähele , et saadtunda märkisnüri tera oli tugev
kirjalikult , et ei streigi juba tundatie lahtisesse tähed
ööselreis , et tulevikus ei tule , erinevadminevikust ja
olevikustoliriigipööre , et see oli lihtsaltlugu , et kõik
rüvetanud ja lõpuks, mis jäi Pluuto ainult kirjutadalove
üks süda kahe seina vahel võimatu hüpata, kus umbes
midagi
äraavatud
ring
,ruutristkülikukujuline
mis
karmistamist
sõlm
,
tolm
maha
raputada
ja
vaadata,klaver ainult puudutada oma kahju ja pimedas
toas onpildistatud pilt ,rullfilmile väikesed pildid tooni
killud vaata , et sa kajastubtükk , kus kõikliitub , sest ma
tahan, et sa , kajastub minu pilt , siis üksipeegli raami .
ühise
Kuidas saada läbi selle valu, mis küllastab ja
teritabpõdevavalus üks ja ainus .See oli piisavalt pilk
tapmata , arutada ja iga pisar tilk on avastatudkihiline
südame ja seejärel rüvetanud tekib praegune ajab mind
hulluks ja mu randmed ja ketid ümber tõuke mõisteti
haige hing ja tumeda tolmu , et mebob - pause meelte ja
füüsiliselt üldlevinud auru selle rahutu võõrandumine root
hing on leitud üks labürint ,ise sa tõmmata praeguse
uputatud apaatia teise päeva , puruksahelaist mind
vabastadespeaaegu
kiireloomuliste
hetk
,
igaüks
ootaballegooria elu , transportida Bukolinen hetki.
Tõrvik põletamine, fulminará , siinkuma ja tuled leek ,
mis põletab sind mu vaene süda,lahtine hobune ootab
taltsutada nautida , mida ma tunnen , sest sa tunned ,
nagu sa tunned , selles lõpmatu aegmis lõikub ümbritseva
minevikus ja mis tähistab mistahes elu tuleb elas .
Meie kokkutulek rehepeks in magic see on lihtsaltpilk sina
ja näha oma ema nägu ,sooja- ja hellust kõikkibedus
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lihtsalt vaja vaid tõsta mind elada ja alati üles, et näha sa
suredkõrvetav liikuminehuultesensuaalsus ,läbipaistev
õnnkallistada
tähenduses
ootab
elas
it
tugeva
ametiühingu eriti hästi soovida teile , soovivad olla nii
õnnelik kuipetiz üks juur külvatud, arendada ja
tugevdadasõprus on ka parimad armastusteeb mu
südame võita oma tempos.
Isa olial isamagic hetkel õpet kunagi lootust suuremat
armastust onolemas suuremat armastust lapse lihtsalt
armastavad lapse ema on hiiglaslik alati tähelepanelik ja
arukas isa ja poeg mu poeg plahvatab mind rõõmuga
tunne ,emotsioon , kiindumus , armastus ja kiindumus ,
on jõud, mis vihjab meile igavese rõõmu,tahe kiindumust
, jagamine , õpetades õppetund ja kuna nii pilgeni täis
õnne , mida me soovivad olla igavesti noor praktikant
algaja isa.Kas sa mõtlesid , et armastan sind, ma tunnen
sind , sest iga hetk ärevusküsimusele ja natuke , sest ma
fascinas .Sinu heledus on minu jaoks alativaimustuses
pildiraami , kus kaks cabemos , kuid sa oled alati kõige
ilusam .Away tulilihtne päikesetõusust ainult mõelda
täidad nagu mina rikastada , siis on hull tõsi hellus
pisar
Ühel päeval oli tapisar oleks hoiule oma nägu enam
chorares
Dream tahtis intensiivselt sukelduda ärkasin keset
merdmagama , mis kestab aastaidjuhtmed,unistaja
kuutõbine ,ööl hing hämarasnäitaja vari häirib ja
äratabtumedad puhta ja toores illusiooni , seda rohkem
igavese wakeja vaata, mida ta sügava une ühel päeval ärkama ja usuvadmüütialati unistada jõuda ja saavutada
lihtsalt üks tükk , ollalõpmatu kooskõlas oma kriips ...
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paar
Tahansuudelda rahuliku une , et numbs meid ja soovi
rohkem võibolla ei taha teadamagus ja te öelda häid sõnu
ja värskendada peksmineraputadasüdame sa arvad, tihe,
läbipõimunud ja kunagi sidumatama olenpraeguse
veenides , et su süda pumps'mLeyhkä kergus ja selgust
kunagi rütmiliselt kannatusi või kurja beating'm nagu
vihmavesi ja kivisand'm sinu, mis ei eemalda kergesti ja
nautides sa ilma sinutatõestada siin ma olen poole otsima
oma taskukihiline boot sidumata ootab siduda jalipsu ,
mis kunagi tagasi võtta , sest te oletekinga minu paari
Mul on nagu armastus .
Eluaegne
Inigavene hoitakse seal loojub ja siis ei ole kuidagi sellega
võitlemiseks, selle ümber või manipuleerida on terrori
dissident vulin ja kulmineerub ühel hetkel lööb meeles
loomise , kujutlusvõime või lihtsalt värvidaõitsev jälgi
rohelinetoon ja toon ostke elu elada ja areneda, siin
ontulemus olete alati tahtnud rõhutada , elab intensiivselt
armastus
Vaata leiab kiireltsoov võitis ta läheb ja krahhsoolane
meri kivid ja pinnatud sügavust ja kihiline vaata puistute
Külm , mis sisenebrahulikku ujumist ja ammutatava ma
jõudsin kaasatudveeallikaks saada lääne teekonda teisele
poole midagi on raske lihtsalt ei turvise sama sammu ja
ettemaksu teeb oma südame mängida muusikat, mis
kutsub sind tuul, mere ja maa võita piisavalt armastada .
sein
Kui see peaks juhtuma , ei tea puhub külma , kihisev
jahutatud rüvetanudmeele ja müüdudhing,puhas relv ilma
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sentimentaalsus moel seotudkeha, mis hallutsinatsioone
ja on kunagi tulemas, sesthing ei reeda , huvi
superiorizakuid see on puhas siis see nähtavalt
paljastabsuletud ring , praokil vahendid , et koos
alistamine jaillusioon tulenebmõõtmatus äikest ja kõik
peatub, kui heledustmõju, kuidvaimuhaiguse all, nende
vajadusikeha jateadlikult sulgeb meid kuristikku enda
heaolu ja leviit ja jääb lisana , mis häiribmeeleolusid
javaimuhaiguse all, onkasvaja talunud valu ja kuidas
hooletu , et mõju ja mõju , kes on meetri kaugusel
jajalutuskäigu onvastab hinge , vaimu , keha jagada elu- ,
kus kõik asjaolusid, või seetõttu, et keha ei suuda haava
vanus või haiguste haiguste ja siis see vaim ise ja isekus
tulla meie tahe , kuid häiribhinge ja selles Pinnacle
mõtlemine mõjubvaimu rikutud ja ületatud puhas , tugev
kõva kui seina suuda hüpata.
mõtlema
Vedelik valatakse kujutlusvõimet ,insult vaimustus üks
üleni hullus ja sügav see toetab sõbralikult läbi harmoonia
talad jamagic tungibkeha ja tungibteadvuseta teadlik
maailma esinemised vaata elu- muutub ilupuhas hinge
jalõpmatus muutub nähtavaks piiri sõnade ja laiendab
tundeid ja tegutseda ilma mõtlemata muuta oma põhjus
mõelda ja ette kujutada kunagi mõelnud superiorizeolend
, mõtlemine ja tegutsemine muuta .
sõprus
Twilight
hämaras
näha
kõike
juhtubpeavarju
eemalkujuteldava
vaenlaselahing
läbiksvaherahu
meelerahu , keeratesvaikust ,öösel oli langev , ja ma
hakkasin tundma , et touch , et tundapehme nahkja
aegumatu energia puhas sõprus tugevam žest kiindumust
kui ükski kirg või armastus ja mida iganespesa
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lihtsaltpuudutuspöidla ja vaid ette kujutada, mida see
tundus ja veetisahela kõikide energiat.
õppima
Pimestatuna ja lummatudvoolanud mahla , muide tõesti
sünge või affronted kuid istubseisundi tähelepanelik,
ilmavähemalt mõttes minimalism ratta vaata, kogu linn ,
nii segaduses või valesti ei tea, kas see oli otsustatud ,
kuid see kõik on mõtetkuilihtne rõõm, et kirjutada sa
nõuda ei nõuta, kui see juhtub veel haihtub ja kõik
tundsid ja nägid , aga lihtsalt vaadata , lugeda ja
kirjutada tõlgendada, assimileerida transport õppimise ja
õpetamise , vaatahinge kasvab koostuulega ,ja siis
kaovad , sõidavad 7 merede poisando ütles ütles vaata
sukeldus , süvendati iga sõbersõber, et sõber ja jagamatu
kuid mitte nähtav olihoiatus ,mõtlesintalent , mis lendab
jookseb, jookseb ja kujutada seal ei olekuid alati
tunnistajaks on uuesti sündinudühel päeval igaüks mõtleb
ainult , sest juba täna, nüüd on tulevik jaraske
kirjutamise nautidalihtsat soojendada ja ennekõike luua ja
ette kujutada ja taastada kord ja tagasi oma kohale ,
mille kunagilahkus , kuid kui seal juba vaadata kella
eelistatavalt õigeaegse ja näinud fakte , mida teenindavad
jaainulaadse tunde rõõmu , mis kaasneb magma ja nii
normaalne tumenemine nii igapäevaseks, ja allesvara üles
jaärkamise jatume jahele magic öö ja pragmaatiliselt oli
levitating ja sõudmisepaatpõhja ,läbilõikav ja sädelevad
muidugi oli ta , et üks punkt , mille tagastamise jamerele
nii raske ette kujutada, oli tohutuja tohutu raev ookeanide
nii , et see on suunatudebaseadusliku reisi ilma host
olinelinurkne
pallikolmnurga
vastupidinepüramiidisarkofaag meeles läbimatu hinge ...
naguunustanud elu, läheb kohapealpildilehed , mis ei ole
kuivselle pakkumistpliiatsi jakirjalikult meie planeedi iga
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antenn , satelliidi või ühe teema, mis suhtlevad teiste
planeedi ja sõitis nagu puud nad on sündinud oksad ja
lilled
Gardener
paistab
kogu
päeva
on
nagukumaMoonlight juhtub ja siis teine hüpata, plusshüpe
nähalaps sündinud ja eriti vaadates teda kasvatada ja
õppida ja õppida kõike, mida näed ja muutis teo eest, et
lapse
keel
on
pehme
nahk
ülemvõimulaste
suhtesvanemate ja õpetamise tõttutopelt vaatleja
sõrmede õppimist ja õppida ja teada, kuitwin , kes on
paar , kus vastastikune õppimine on palju minu ja teie
ülesanne kasvab ja sa alati õppida ja tean väga elav .
Ma tunnenkannatusi , mis takistab mind näha nagu oleks
tõeline hea käitumise kuid alati niikurb clown'm võlts
naeratus, sees rõõmu ei vastaväljaspool tundafloat , mis
teeb mind välja tavaline koht oleks reisimise ja
peatuvpunktikus dista enda arvates tunnevadkoletu
sammu , ebaloomulik nähtus , kuid naguloom
tunnebmetslane metsikus ja kiirus hakkab strangles ja
tapab nagusünnipärane jõudära määranud rikke ajal ja
eelnevalt ja reisi jäljetult onimage vastumeelne , vastik ja
patune tõepoolest vaatavande taevas temperatuur
kõrguse , tulebrõõmsameelne ja rahulik värske saialille ,
mis ütleb lõpetada , õitseb ja kasvab see vägivaldne järsk
on lihtsalthalb aeg kõikpaistsid olema kulmineerus ja
täiustatudäkki lase midagi või midagi häirib ja puhtaim
hoogu ütleb teile, teebõhu müra ja panna teid mõtlema
ma võita kõik kartmata , ilma et kunagi õppima mitte
eladalõksu , kes teid vihkavad olema mittete , oma
inimese enese näed, et häid tegusid teeb sind star maa
peal langedamop palume ühendustklaver , sest mul
onplaan me ei saa kunagialguse takistab täidab sind ja
lendab tasane ja lendab üle Äikesepilv onpaljuteguriline
tingimus , mis teeb meist vihma südantlõhestav õrn ja
niiske mulla rahulik nägu lugemisel tundub, et onoletuste
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ilmaehitusprojekteerimine , mis tema võimuses ,
vihjabfantastiline ,realistlik kättesaamatu , sest meil on
kõik volitused, et me usume , ennekõike olitume
ümbritseva klaasi , kuid täiesti läbipaistev suitsutatud
toonid väärtused on nagulilled on vesi neid pidevalt ja mis
onseemnest kasvabmeeles olla erinev sama meil kõigil on
instinktid
ja paistsidväga inimese hingele peale
asjakohane JookMagic onjärsud tunnel , kus üks näeb
piirilvalguse ja mille lõpp onlahtiühendamine põhjatusse
auku kõik oleme puhas arestitud ja hukati.
Vaata, keegi võidab oma maailma Tunnelit läbiva live
kerge input ja valgustab teed , sest see, mida meil on elu
line ja see on läbi .
Armastus kandnud sügavat armastust oli tunda
unustatud põhja pool kaotas kahetsenud ja elanud.

ka

Mask elavad end kuidas lõpetada kõik ja lõpuni, vaata ,
kindlasti midagi nii kindel , et neil midagi enamat
ebakindel sisestadaväike ja pideva joonenapiir, mis ei
näeblõputu , etliinid on kaks punktipäikesetõusu jaainult
lõpmatult ainult nägu surma on tulemas aeglaselthinge
kõike tunda , lihtsalt sellepärast, et nad ei ole kunagi
nägin teist nägu , kuidselleks, et varjatatumedaks.
mälu
Sulle kannatas teie eest tundis sind armastanud elasite
kunagi armastanud teine, kes suudles sind nägin sa
tuledarmastus, mis ei unusta kunagi kunagi tundnud nii
palju kannatusi midagi valmis surema teid mind sa
kirjutasid nii et ma kannatas ja suri ja mitte kunagiteile
kunagi lihtsalt tundsin kadunud.
Lover antud hetkel tundus palju
eemalarmastust keegi juba armuke .
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ainult

üks

päev

Reflections
Ootan midagi sündinudpeegel on minu ja mu peegeldus
kajastama , kuidas hea ja mitte ainult selle pildi ka see
lihtne peegeldus ilma peeglisse edastati.
Selge õhtulpimedas öösel nii selge kui koit kus nurkades
poolt oma võlu muutunud niitõsi vilistamine lind, kes
lendab ja kõik püüdlevad vabaduse .
kirjutamine
I ... ja rohkem head , et võib olla roll japliiatsi
vastupandamatu eriti soovivad ainult mõte
Way
Suri !Jah, see oli algusest lõpuni algusestLehma ilma
kibedus , kuid ilma hellus olireis ei teinud pilti ja ilma
julgust vastasemadalaima ja kõrgeima oli aeg lahkuda või
jääda see koht , kujutledes kõike ja kõikeVahel ta väljus
ning läksäärmise alt , mis ütleb, ei karda ega
värisemareisi on tagasi selles maailmas ülenisügavus ilu,
et kõik, mis mul on kõigi ja kõik , ma tahan midagi , sest
kui jätan midagi võtabsee on, mida ma arvasin.
Abyss'mjärsak , kus lõhe onotsas.
Oodake ja ta sõitis hästi, kes soovivad ja tahavad hüpped,
jättes vahele ja suitsetamine kõndis ilma kerimata
kohtades ärevus sõltub vanusest , kuigi alati elavad
ansiosíssimo režiim oodates midagi , alati tahavad midagi
, kõik meist seisab abivalmilt tahtmatult.
redel
Istusin equacionei , kuid tulemus ei olnud lähedal oodata ,
trepist alla jalift valguse ja pimeduse ja karmistamist
vaata ta vabatahtlikult teise manöövri seal, et läks
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aeglaselt ja laskus kunagi langevad.
peakontor
Pisar ,intuitsioon või hävitamine , mis mõte on
ilusjuuasööklas külmkapp ja tuuakohalikku peakorterit ja
kõik saab küllastuma ja ilusat elu.
Soovimatus lõpetada , lõpetades nii et ta on kuulatasõnu
kaugemale nägin seda kohutavat võitjaks jälle ei taha
minna ja seetõttu olen ja ma olen lühike
sol
Mis juhtub tundis kurbust koitu üks ülikond , mis oli
videvik elas taastunud ja uuestisünd olen seevõimas
päike.
Uuestisündinudkardin suitsu vaata, seal ta on sündinud
ilma pärgament juhul vaata, see oli hetkeline japlaat
liigub eemale ja alles elama teise elupilt on lihtne näha
iga hetke oma pilt ja uuestisünd
Vaadates parfüüm, lõhn hullumeelsus , hullumeelsus
piinamise mõtte , ilma et kõik sidumata suhteline ,süda
harva ,valu ühe armastuse paljud teised , et valus
vaadata ja tapabiha ja igatsust plii hetkseekord oma
mõtte , ilmselt kõik on olemas mitte ainult vooruslik pilti ,
kuid tänuvälimuse või millestmõistus ei sure ajal kõik
füüsilised olemasolu ja äkki kõik läheb välja või võib
põhjustada .
Elu suremas
Elu ja surma vahel ?Ai!Andestamine , see pannakse ?
Ilmne , kes kunagi tappis ?Igaühel on jäänud
eladahetkel.Kõik eranditult niipea surmaga lõppenud
arvan, et me surevad varsti ja siis me elame on nii
115

,võistleva naeruväärne
Leaver
Kallis sõber ... ma kirjutan liiga kaugele ... sa olid läinud
... minu väike sõber ... täna mu hing nutab you ... !Võta
mu südavõimalus ... palun anna mulle andeks mu sõber
... minu vabadus ära ... kaob taevas ... Sa võeti ...
return'sa rõõm ... nii vaikne ... Vaikus ,pool-way , kes suri
... andeks ... viimane sõna ...
purunenud
Kui aurustada mulle mu hinge , miski ei saladuseks jääma
pluss
praht
,
hajameelne
fantaasia
.Tekkinudõõnestamises hõljub jõudeelu teise hetkel eriti .
olema
Heli,suu
süda,õrn
puudutus,värvi
üks
unistus
rõõmuhetkest
,
meeleheitel
ainulaadne
ja
inspireeritudteravust ilma kaugus piiramatult lõikamine
võitlus, kaugemalekujutlusvõimet , et chick vere
piltpunane ja tullemõttes valu, see ei olepuzzle , vaid
reaalsus ,nägemist.Kuiteised tulid kokku ja me usume,
kuikinnitaja ja julgustada välimuseolemasolu , võltsitud ,
pööratud ja peegelpildis.
Kõigist haiget ma tunnen, et omanikke kartmata
kaastunne, hull , kiretut ja puhas hing ilmaaktiivse sõlme
, kuid läbi põimunud ja Ameerika , ühesuunaline ,viimse
tahte ja on, jalõpus midagi olla ...
puudumine
Kui touch ja vaata oma maailma, oleks roojane ,
ilmamute touch tundlikkus, vähemalt usun, et keegi
ületab minu reaalsus .Minu kurbus on lihtne , sest kõik
õnne saavutatav kui kättesaamatu .Autor magic , ilma
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irooniapäeval te ütlete , puuduta mind tunnevad , kuidas
te vaatate mind ja näha, kes ma olen ja mitte seda, mida
ma olen sinu kõrval .Põleva tuletikuga põletav valu minus
, et lõpeb, kui kõik põlevad .Kunagi võttis teil , muide sa
öelda, et teil on , sest sa ei lahkunud ta ja tean, et on
armastanud ja on alati armastan sind ...
Joonis
Ma armastan sind rohkem kui need, mis mu südame võib
võita ...
Ma hingata | sa inspireerida | sama õhku | armastada
Ma olen kõik värvid , et maalida oma maailma ...
Minu jaoks teile ja neile, kes armastavad mind
ühel päeval
Istutatudroot in my heart täna, see puu
Seda nimetatakse armastust kunagi elus võib katki , sest
ta elab minu sees
trafo
Gleaming jõudude tasakaal , et muuta reaalsust .
Elektri paneel kontrollib
universaalse võimu.

seisukohti

ja

sihtkohtade

päikesevalgus
Põleb kõht
Varjamaise iseloomuga.
Valgusallikas langeb nagu tilka põhjusel, et elu allikas ja
valgust.
tuletorn
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Otsib pidevalt liigestega liikumiseanomaalia .
Elektrivooluga
Noisy närvid blink südame elektrilöögi .
elektromagnetilised lained
Tulevad ja lähevadsignaalid mõtted ümber ringilained.
elekter
Jookseb läbi mu keha seda voolu, mis toob mindcircuit
laine
impulss
Olen vapustatud elektrilised impulsid ringlevad režiimis.
Arvestades tõde
Intensiivselt paistab tõde , kui avastas impulsi.
elektrikatkestus
Callan onpiinatud hääli helge tunnet .
küünlavalgusrežiimis
Süttib valu
Kogunenudsulanud vaha.
Electric uksed
Open õrnalt puudutades , kuid sulgemist ei ole aega
avada .
Mootorrataste mootorsae
Lõika elavat viha juured tume energia .
elektrilöögi

118

Elektrilöögi eredas suitsu kustutab mälu.
Elektromagnetiline turbulentsi
Sülemrahutu lõpmatu electromagnetismos mõtetes.
ray erutav
Nagu erutav energia kiire , et halvab meeles.
Diabolical tuled
Iga olend onkuratlik erutav vilgub .
Vilkuv
Vilkuvad tuled kannatavad mind
Läbipääsukatkematu .
hämaras
Läbipaistmatu
valgustavad
olendidhämaras valguses.

äärmuslikumad

Electric Wire
Juhtmed jooksevad läbi minu keha elavat energiat.
10 vooluringi
Subo ja edendamiseks arvesse10. ringi ja onkadumatu
voolukatkestus .
Elektri sügisel
Electric langes sõnu ecstasy ja tundeid .
Light lõigatud
Sharp ja särav kajab ,
Shining kerge haarata hääl purustamine.
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Lightning Dark
Mängud varjata eksinud olendid silma sättumuse alusel.
fluorestsents
Bloom ja sügisel ei äikest kõigis suundades ja tähendusi .
" Ofusculência "
Piercing välk varjutada teise isiku rõõm aistingud ja
välimus.
ergamine
Lõikuvad kaared sügaval oma hinge , et hoidaelektroodi dünaamiline ja hõõglamp löökidele.
Electrocutáveis
Naguvihje haamriga mindvastuolusid,
nõuavadkindlat valgust.

tundeid

,

mis

Twilight puudumine
Mähi mind õrnalt suur tuled minu olemise õrnalt rõõmu
välk .
Mälestus
Imendunud kokkuleppelehelge päev , Olen valmistub
välja tulema pimeduse ja võimu valgus, jaotab jõudu ja
energiat kogu constelar kogukonnas.
ähvardades valgus
Ähvardab neid paranevatel tuled, mis piin meile ja lase
etteohtu.
Öö valguses
See tuli juurde teid Bukolinen hetki ja võimeline astuma
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vastu hirmutab sind salaja .
punane tuli
Intensiivne punane tuli ja blokeerimine kiirendi närve.
šokk
Zarpares šokk ja saasteainete mõtetes ilma impulsid kuni
levinud.
Ettevõtte Light
Valgustatud , mida ei juhtu ja ei firma tunneb valgust.
kõu
Thunder lihvima ja purunema näljane müra rõõmu.
Võimas valgus
Võimas tuled hukka teiste elud hariduse häält
rays
Kuidas võimas ja Lacerating kiired, mis lõigatud sidemed
võimatu siduda .
hämaras
Varju teadmine, et tungida kogukas valguskiirte .
Ere valgus
Intensiivselt valgustamiseks udu must valgus
Kosmilise valguse
Naguläbitungiv ja sügav
unustamine hinge .

kosmosele,

mis

leevendab

Power of valguses
Tervendavat väge põleb mulpõhjust filamentide eesnaha
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meeleheite , olen tänulik .See tuli juhib mind suunas
praeguse ecstasy igapäevaelu , valgustatud mind haigeks
tulevikku ja mõistlik siis jah äikest up tapmise mind ja
vilgub rööviti Dynamite surmaga lõppenud rõõm .
Nii et jah käes valguse ja liikumise ta terveks mind ja
lahkus kalorite kõht rangus ja täpsust.Ma ei tea, kas see
süttib mulle eile , sest ma kardan, et ta ei ole kerge run
energiat.Seega on kahe pooluse , kaks energiat
äärmusi.Ja ma tabaspositiivne ja tervendav , mittemust ja
kummitavad .Selles valguses tulebselgus emotsioone ja
otstarbekuse koheseid ja impulsiivne hämaras , ilma
ülemineku- ja läbipaistmatu meeli , ei varjatud tundeid
või löödud .Valgus on tugev, intensiivne ja põletada kõik
oma kiired kes vastustab liituda valguses , meeltele .
Ei toimu impulsiivne energiat ja jõudu , ostketalent teil on
tugevuselt jaterav sinine ray ja ventilaste kuumahoogude
kogenud ja ei ole pahatahtlik ja levinud mõtted , et
kiusata meid nagu varjud ilma valguseta , et toita .Ma
tahan öelda, et on kerge sind ja on äikest , tormi ,
energia ja valgus, praktiliselt selge valguse ja puhaste
selle kõige primitiivsetulekahju tulekahju, mis läbib meid
ja toidab meid ja mõnikord põleb meile, et on elu
tehtudülemineku- ja vastased tuled vastu väga põhjust
või energia mõttes , mis annavad meile jõudu ja elujõudu
taluma oma nõrkust šokk ja ilma jõud, mis heidavad ja
leida vabandusi põhjusi nende kaasamine ei ole kerge ,
ilma energia ja kõik on energia,kõik on tema valguse ja
liikumise ja praegune , see on omaette, hirmutamine ja
sageli seab meie kummaline tasu , et ei saa aru, sest nad
ei ole annulleeriv ei julge kokkupõrge teiste energiat, kuid
proovige panna välja oma kerge, kuid taon olemas ja
kuidas see avaldub imbubmeeli vaatenurga ja näitab
meile
mõtteselgust
läbi
vaikuskorda
ja
vaikib
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kõvaksvaadata ja nautidainglorious puuetega et teised
läbivad negatiivne või positiivne energiaallikad.Aga see
onasjaolu, ethelesinine ray ähvardava, kuid tunnistab , et
energia , kes see , kui sa tahad teha ja et valguse kiirus ,
vahetus , teine osa aega jaaeg on hetkeline seega ei
toimu kärpedraamistikku egakõige naeruväärne käitumine
, sest igaühel on õigus energia, olgu see positiivne või
negatiivne
mõju.KasLacerating
mõju
must
Faíska
juhtubneutraalne pole meelerahu ja hullumeelsus
tegelebelavat energia ja näljased rõõm ja valgusti , nii et
ma teile nõu kasutada oma energiat ulatu valgus ja
esbaterápõletamine naeratus tuha ,rööviti soojust , kuid
meeletu kui segatakse .Teise mõõturit on Blue Ray
häirimatus mõte jõulude ja rõhutas puu tuled, mis viivad
meid häiritud .Blue Ray teab oma teed , lavastus,
juhendamine ja kohtuotsus on kujundada energia ja
footonid võimalik lühis , kuid elavat ja impulsiivne alati
liigub kiirusega valguse , kuid mitte sinine ray .On see
üleminek energia ees seisvaid pragmaatiliseks energiat,
kuid ei tundeküllane obstruktiivne et takistavad meid elu
hetkeseisu ,äikese segada ja nähtavalt mõjutabhelilaine ,
mis
toodavad
ülehelikiirust
kuid
mitte
nii
võimas.Kunaotsest vastasseisu ja ülekoormatud targemad
inimesed paksendamiseksläbipaistmatu tuled , mis
moonutavad , mis on reaalne ja tundub ebareaalne , kuid
fiktiivseid tuled ka see on võimukujutlusvõimet valgust.
Blue Ray
Raevunud Blue Ray tungib mulle lõõskav energia, mis
voolabräpane poorid eelarvamuste ja talumatust , et see
sinine välk lööb .
Laservalgus
See laser valgus tungib ja nähtamatult tungibnähtamatu
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ja märkamatult .See onpsüühiline ja kapten valgust
eeldused
mitteseotudteelahkmel
oma
selgeltnägija
.Silmapaistmatu ja kahjutu põhjuste kaudu tala imemise
mõtted ja eelarvamusi mürk enda mürki ja selle
vastumürk .
Katuse valgus
See suits läbib valgusesvarjatud meeles kaltsud mälestusi
tegemata lahtist juhtidest suunda ja tegevus , tegevus,
mis mootor, mis jahutab samm meeletu mõte aeglane ja
kooskõlastamata
massificador
et
krediidiasutus
.Augustaminevaba aega on entusiastlik ja turustab aju ja
põnev tuled Deambulante vooluvõrgust stiimulitele.

Need mälestused, mis on valgustav pööningul igavesti ja
mõned on alati avatud või suletud peidetud.
välk
Heat ja tumeneb ja muutub liikumatult ja vaikne , kuid
valikut ja müra , kui see juhtub, on hingetu ja valdav ,
mis nakatab raev elada ja olla esindatud muuhulgas tuled
ja valgustust või isegi lihtsa, kuid silmatorkav põgus
pimeduses ohkab ja lõhubrohkem erutav vaigistab .See
välk puhastab meie südametunnistuse märgitud andes
väljendusrikas
ja
moans
et
sadestada
tegevus
negligenciador mõttes vara olema võimalus ajal langes
teise välguga selles maailmas.Light halli tuha et need
tähistada küttametsik ja tugev triikrauad ainulthoobi olete
nakatunud viimase helehall ja üldlevinud tulevikus , et ei
unusta ja et mässu teile.Tükeldatud eksprompt ja levib
aeglaselt valuline ja ülevoolavalt ütlen teile kontrollib
sind, ja viskab sindsamuti valguse uputavas mälestuseks
hüperaktiivne sõnu ja valades oma janu valgust.Inkära
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onhõõguva hõõguvad söedmagnet keha , et viled ja vilgub
sinu südames põleb soov midagi , mehelik ja maskuliinne
või naiselik ja sensuaalne siis see kahekohalist solvab sind
iseloomukahepalgeline , et ei anna isegi ühele küljele
võiteise.Need helehall soojusetume jakergemeelne ja on
oma soojuse kaitse vihma ja söödud mis levis üle
kontinentide ja ajatu ruumi.
Arvestades rõõm
See valgus, mis haavab ja annab meile teadmisi luksuslik
ja viib meidlugematuid rõõmud masendav ja ärevus
keemia istuv rõõm , kuid mitte tusane , kuid trükitud
naiivne välismaalase nägu rõõm, et valgustadaolend või
tunne või emotsioon.Emotsioon , mida te tunnete rõõmu
pimestav ja särav ja leevendab kokkutõmbeid tundaüle
rõõmu , see liig , mis suunab meid teiste meeltega ja
rõõmud .Sünni rõõmu arendab ja toitub sõltuvus, mis ei
kahaneb ja ei liigu ja kokkupõrge hull rõõm eitamine
juuksed.
uinutite valgust
Kompamine tundanägu valguse hüpnootiline tunnistaja
tundeid , mis lubavadsoov sõltuvuse , et valgus , mis viib
meid täiustada ja usun, et on valgust.Sest me oleme
kaldu ilma laenu ja võlgu pole , loid nagu hüpnootiline elu
transtsendentne olendid , kes anduma hüpnootiline rõõm
allikatest.Kruustangid , et need rave juuksed ja kulmud
koormatud tagasihoidlikkus ja jõudeelu .Transtsendentne
selles valguses , mis viib meid uued väljakutsed sama
mõte erinevates reaktsioon neid hull ja puhas
reaktsioonide eespuhas soov onkerge , mis tema
võimuses , et sööta poolt ja juhitud lahtised kivid , mis
tulevad kokku nagu saviküte.
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Ere valgus
Intensiivselt et valgus jaguneb võõrandunud organite
algatusel ja võngub kahe lihtsal viisil särama , kuid ilma
toiteallikat , see on iseseisev ja jääb kurbust ja nördimust
süsteemse hüpnoos , mis toidab ja areneb.Aga teadlikult
on intensiivne valgus kustub ja füüsilisest edastab samad
volitused maha .
psühhedeelne äikest
Psühhedeelne põimuvad pikse vapper , et toetada ja
edendada kõrvalekalle , mis tuleneb asjaolust , et meil on
hõlmatud käesoleva trovoa-psühhedeelne .Noh siin see
kiirgab koherentset valgust ilma riigivõimu või kaalud,
mis oleks ainultettekääneebanormaalsustmust äikest , et
Sumpa ja Urisejalased kõige kummalisemaid ja sügava
põhjus neeldumine , sest see kustub , ulatus ja
käigudilmavähemalt saladuslik , pealtnäha maailma
psühhedeelne tuled ahistama , kellele see , kui sa tahad
kavaldama või nautida naudingud siksakilise värvitud
kahjustab kaldus värvid muutumatuna soovi luua või
lihtsalt järeleandmist .Läbi imbunud vaimu mõelnud killud
killustatud Tegelikult on need, kes kujutada teise maailma
, eemal häireid, mis ärritavad meid , kui me kriimustada
silma või lihtsalt vilkuma.See liikumine võõrandunud teisi
liikumist , helendab ja spraykauge ja hajameelne
mõtetesÜksnes asjaolust, etkinni või kirglik .Thunder on
psühhedeelne ja sõidab minema vaimud ilma nendeta
väljendada , kuna seal on , onparalleelne reaalsus
kuulujutud ja leppimatus kuibogeyman , ja keegi siin sööb
veider isiksused ja tunti juba kehtivast kuigi on
tõepoolest.Seega kõik, mis on ebareaalne on aegumatu
lugu, aga on midagi , karda , kardan, et deports
inhorisont 5 mõõtmed, polígonas ja lineaarne , kuid
tõenäoliselt ei või isegi suhtes mingeid iseloomujoon , see
126

iseloomujoon on see, etpoolkeradjatranstsendentne
apoteoosis mõelnud .No lilled või kasvab filamendid
abstraktseid ideid , miks , jah tähemärki sünnivad
impulsside kunagi näinud , ja kaunistatud , jäljendamise
liikumise ja sobivust hetkel , kuid kõik teadlikud ja
minimaalselt arvutada.No arvutused äikest on reaalne ja
ettearvamatu , et on olemas tõeline spontaansust , mis
on absurdne arvata, muu energiaallikana psühhedeelne
.Grind ja lihvimapead endine aeg ja on desvanecestes
kollane lehed ja söödud bibliófagos ja ilma visadust
hirmutada vananenud mälu ja valmistatud võltsitud ja
selle meetme .Ümbritsetud mõõteseadmed Nad tervitavad
Abyssinians rotulantes ja naermaäikest Abessiinia
.Arvestades viimase manitseme , et need, kes elavad
valgusesminevik, need surevad kaugemale tungida
silmapaistev taevakehade tegelikult juhtub , vahetus .Aga
kõik on helge küsimusi , rohkem või vähem eredat
valgust , kuid on energia kiirgus, mis ei ole kooskõlas
varem, isegi eelmise momendini .Past tuled sellega eralda
kahjulikke kiirgusi , kuid mitte varjutama tahes helendav
ja kiirgusega valgust, mis tahab süüdata igal ajal hoogu
või hetkel.Viimase ristubPraegu puuduvad, impulss, teine
või osa , kuid ei mõjuta nende energia võimsuse või selle
kirkus .Seetõttu oleme alati aegavõimas ja selge valgus
ecstasy oja, mis lõikab tuult näkku rõõmud kuni misjärel
pöörded kavatsuste üle rõõmu teeb valgus- või
valgustunud olend , sest see, mis loeb on kindel,võimu
võipinge intensiivne jooksva mis vallandabelektrilise
impulsi , et lihtsalt ootan valguses oma mineviku , vähem
intensiivse valguse kiirgus eelmisi elusid , kuid see ei
suunata põhimõtte valguses vallandaskerge impulsi
liikumist paljastanud , elasteine snapshot, lihtsalt klõps ja
valmis ülesmõru valguse ning otsida ohtlik ja põletavad
pilgud kadedust ja vihkamist , et lihtsalt ringi roomama
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tuled varem ja klammerduvad taevakehad kiiritusravi
.Noh kiirgus on kiirgus ja see on saastatus , et midagi
tugevam kui valgust teie valgus ajal , igal ajahetkel kõiki
praegusi ilma kiirgust , sest valgust on tugevam kui teine,
see onküsimus kiirgusja ei tule mulle nende sünnipärane
tuled , sest igaüks on oma puhas valgus, janu tahte ja
kujutluse ja puhas energia arendamist ja loomist .Light
magic , mis on värvid oma valgust , mis peegeldub tooni
kollane päike energiat.Tegelikult ei ole palju valgust , on
ainult jäänuk ja tasakaalustatud olemasolu koldeid on
objektiivsemaks , mida ei vastuta vaatamise .Seega ei ole
reaalne, on puu võimas ray , et vihjab meile teada .Aga
kiired , mis on teadvus ?Mis on tegelikult teadlik või
alateadlik lobarjäär, mis ei ole tõenäoliselt realiseeruda
jaoksväga mõistlik teha ja mõista, et kõik mida juhib
hetkel.See lagunemine realiseeruda eelarvamusi barjääri
ja et nad on ületamatu hoovused , kui tegelikult mingit
tegelikku takistusi .Kõik on nii kujuteldav ja reaalne või
ebareaalne kõik elame sama vool illusioone , asukoht jm
alkohol , mis ei mõjuta meid tõde , sest seal on , või
tõepoolest
ei
ole
barjääri
vahel
soov
ja
valgusesteadvuseta alati olemasteadlik jamida- me
jätame endale , sest me usume ketid, kuid ka siin ei ole
voolu või impulsid , kuid on kujuteldav kosmoselendude
taevane olendid , kes elavad nagu ta ütleb , arvestades
viimase häälteenamusega , et otsustas , et valgus pidi
olema võimvõi meede, kuid siis jälle , kes on need
häirivadvalgus,valgus ei mängi lisades valgust ja on
vaadata teda välja.
Päevavalgusele
On loomulik , et see selge ja loomulik valgus , siis on
loomulik , et see vastaks .Mittevastavusest , ebaõnne,
konflikt , olles vaid harjumustest, akumulaatori hoiakuid
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ja probleeme teadvusel , kuid mitte nii sügav kui nad on
loomulik.Aastatel loomulikku valgust ja on minimaalne
šokk siis , et füüsiline ümbritseb meid ja paneb meid end
tundma ja vaikne , sest kõik on normaalne ja loomulik.Air
, looduslik rõõmu , mis meid ümbritseb , mis koputab ja
põgeneb ja eriti liigutav , õrn puudutus neile, kellele
meeldib puffs kergus .
Tuumaenergia valgus
Tugevad energiaallikas kiirgab muutuks , psühholoogilised
muutused , mis siis,tabas selle tuumaenergiat.See elavat
valguse energia kasvab särav mõju transtsendentne olend
mutatsioonide ja et tegelikult ei kannata , vaidpaabulind
imbub meie impulsid arestitud ja mis viivad meid
tegutsema
.Boost
selle
dünaamilise
ja
selge
plahvatusohtlik kiirgust.Seega on meil Pinnacle oma
energia jõud, on tuumainete , et parandada ja
kollapsvalguse võimatu tasakaalust , sest see on võrdkuju
jõu ümberkujundamist.Ja miski tugevam kui omakorda
see muutus , mis tõstab meid ja parandada meile kiirgust.
psühhotroopsete tuled
Nagu võluväel või harmoonia nad maa ja float ja peksid
neid psühhotroopsete tuled tiivad, mis köidavad meid
ning vahetadareaalsus olla niihea soov , kuid loodetakse,
ethalb enne , kui me tagasi sellesse maailma , kus nagu
ajamasin viib meid eemaletegelik ulatus ja viib
meidmaailma fantaasia , eluvõõras või naudingud.Seega
onkolmas mõõde sensoorse aktiivsuse ja tume energia
vaadatuna perspektiivi teiste hulluks kurjakuulutav
reaalsus hapnikuga varustamine ja voolu psühhotroopsete
tuled võitmas erinevaid vaatenurki ja meelas mõõtmed ja
et silma paista , kes säilitavad üksikutel episoode.Midagi
opositsioonid maailma tegelikkusega või tuled või
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seetõttu, et olemuselttuled.
kõu
Nagumõru mõra ja läikiv , infuriatesäikest , mis toidab
maadülalpidamisel
amórfica
ja
läbipaistev
valguses.Põgenike taevakehade kibedus nad osutuvad
kontrollimatu raev võimendab seda lava valgus ja
võimu.Burns ja toidab valguses on see, et võimaldab
tungida nende kõrvaltoimete elektrikatkestusi pimeduses
puuduvad valguse ja alatu võimu ja mis jätab acalorar
poolt
magma
energia
äikest
ja
suurendabõnne
valgust.Õnn valguskiirte mitteiseloomulikeks olendid .
generaator
Armastus generaator, generaatori või Love !
Mis kütuste see ei virtuaalne lihalik soov ja see
emotsioone link läbipaistvalt suudelda ja janu midagi
olulist
arengut
emotsionaalne
ning
elektrienergia
sidemed.See generaator varustab ego ja isiksuse peidetud
nägu iga päev esindatuse võtmisel hommikusöök, või
õhtusöök või vett , mis toidabenergiagapäev -päevalt .No
maskide või Lacerating mõtteid, enquadramo meil
tegelikult armastuse energia võiarmastus erutav energia
ja terav augustamine ja esindaja tundub armastus ja
üksindus , mis elab toidabkaabel , et kunagi kustub
,äraostmatu võimu , kuidtõsi , igavesti !Alati erutavsoovi
vaadata janu ja kannatust leiutas monotoonsus päev ja
kaldus nägu , mis esindavad midagi elektri- keskmise on
lahti juhtmed.Julgeb kujutlusvõimekaasasündinud mootor
ja käis tegelikkust , vaid lämmatavad hetkeline
kontakti.Võta oluline mootor elu , mootor see olla
konsensuse reaalsus , mitte esineda , kuid hajameelne
teiste reaalsuste peaaegu tajumatuteadlik soov , kuid see
on olemas !Alati on olemasmõttes vahetus võimalus ,
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etmeedia ei saa olla vesine , kuid slaididemeedia
armastus generaator mõtted ja olemasolevaid ressursse
;armastusest generaator on alati saagijahil ja muude
mitte- virtuaalses keskkonnas ja kontrollib seda väga
oleks järeleandmise , siis ei saa loovutada ennastrõõm
see tekitab ja paljuneb neis pidevalt kohal näod hinge
tükk olete alati tahtnud lämmatada.Sest ta ei suuda müüa
tükk energia, energia on üks ja multikultuurses oma
rahulolu , rahulolu , mis arendab erinevaid reaalsusi , sest
me oleme virtuaalse ja kujuteldav , ainult juuresolekul
teised võipeegel segas uue reguleeriva energiavaimu
neutronite energia , et need on tõelised loomad
valgust.Dragons valgus süttib !
elekter
See vooluta meie kaudu ja taaselustab iga päev annab
meile jõudu ja miimika säravat ja eksinud olendid , jah !
Jalutajad , sest see võib olla jõudu valguse või haige ja
sanatooriumid rõhumist, mis solvabdualistliku ja ängistav
reaalsus.Ei abatas teid selle praeguse negatiivsed
poolused sisenema alateadvuse ja vähendada sügav valu
kriitiline ja vastanduv isiksus, mis sind toidab
pigemtranstsendentne reaalsus ja positiivsus anti keemiaja feeder aheladinnovatsiooni ja saavutus, saavutus
seemis ei ole ülekantavad , mis vastab Ridas meeletu
söötja ole meeldiv , kuid tõmbabmeelesmagnetlainetele
mõtte- ja edastamisega .Edastamise mõtted on reaalsed
ja magnetizing ja arendab ahelad ja keegi ei saa eitada
nende ahelatega on praeguse levibajatu õhu elamuste ja
naudingute rõhutud , sest me kõik oleme hakanud
beetablokaatorid välised energiaallikad , kuid mis
parandavad meie janu elu.Need impulsid seega
mõjutavad meie mõtlemist ja mõnikord juhtub või
arendada konfliktide mõte , kuid see võib tuuaelektri õnn,
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et põnevust väravad viib välist tegelikkust .
Sinine valgus
Käivitatud tugevaid emotsioone sinine valgus läbib sillad
ja trepid ja imbub võimu tundeid , mis toidab ja arendab
seda potentsiaali vaimukas .Tervitab oma ultra tundlik
kiirte ilu läbipaistvuse kõnekat sõprus, mis otsid natuke
rohkem sinine, tugevam , tugevam ja arendab meis
tähtkuju sügava tagajärgi tunne ja võõrandumist selles
maapealse laine .See mõjutab võim kaldus mõtetes
kaotanud tunne elavad siniseid toone , türkiis mõjutavad
sügavat ja kestvat sõprust , ta viib ise maagiline talad
hulluse ja rõõm armastavad haruldased ilu ja toonimine
sinine.Niidid twilight intensiivsusega ta areneb ja kannab
energiat ja sooja kaitsva paha ja naudingut piin ja vaikus
, ei, mittemask et eludes ja vihjab meil abstraktse
mõtlemise , see on pigemtugev sinine valgus ja
intensifierreaalse ja kujuteldava rõõm , kuid see mõjutab
ja kes alati mõjutab tema õigust liikuda ja otsa
piirnormidsisemise ja kestva sõpruse .Ta armub ja kuidas
seda mõistust , kuid toitu emotsioone , tuleb ja toob
rõõmu ja iha rõõmu , et rõõm on kalorite ja tungib kõike
ja onmeeletus elevust see sinine valgus, mis lamab ja
veereb abrochakogunemine energiad , mis kahandavad
aja jooksul , kuid see ei kao see tulevik , st on alati
olemas see kaitsev valgust, mis ei lase meil
arenedatasemel kontrollimatu särav rõõm .
Toitejuhtme
Vibrant undercurrent ärevus läbib organite kaudu
elektrijuhtmeid lootust söötja ja midagi uut ja
hämmastav, et lahkub staatilist kuid kiire ja wishful
thinking.Halvatud motion ,pinge tõuseb kujundamisse ja
tegelikult kontrollitud ja mõõdetud liigutused trepist alla
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mõtte , mis seob meid üksteisega.See redel mõtteid ,
mida me kategoriseerida käitumist, nägusid ja liigutusi
ning raamistikku melaskumine ja tõushetki elus ,valgus
toidab eskalaatori ilma stop viib teidhulluse reaalsus, mis
valitsevad sek.Xxi , energeetika, magic , kostüümid, kõik
ilmsete harmooniad , kuid ole ettevaatliktrepid, mitte
igaükseskalaator elu on olendid , kes trepist üles tõusta ,
et tõusta ja eriti keegi toetab , on see, et küllalt või on
seeküsimustasakaalu.Võimutasakaalu on olulinetasakaal
liikumise ja langeb ja tõusebtase iga olend , kuid mitte
kõik väärivad minna või toetada meidronida , jõudu ja
visadust on võti, siis tõsta ennast mõttega ohverduseilma
vigastusi või seiskub ja ta võtan teid valgusesmõtlemine
on.No tasakaalu väliste jõudude , mis võib anda ,
sammud on tugevad ja toidab kaablid lootust tulla kõige
olulisem elektrikaabeltsükli elu ,energia , mis toidab maa.
Kihisevad valgus
Cai ja vulin , lahjendada ja laienebvalguse hargnevate
vallutamatu soov on illusioon kihisevad näeb välja nagu
kõikvalgus, mis siis murenema , kui vastamisi välist
tegelikkust .Õnnistatud kurjuses ja võltsitud juhuslik
hullumeelsus kihisevad soov naguarmastus paisub ja
saastab , kulub kõik mõtted ja lastakse domineerida ja
olla domineeriv , see on vahetada taaselustada energia,
kihisemine kaela , mis läheb,helendav sisu on olemas.
Põleb taevas
Midagi tugevam kuisoov saavutadatäiuslik tasakaal särav
taevas , sest need ontähed, mis annab sulle elu ja liikuda
mõtted ja ideed või isegisoov betooni.Miski ilusam kui
taevas
valgustatud
constelares
energia
,
mis
meeldivadpidev suhtlus tähte, ja võimu tähed on
ainulaadne, nagu ma ütlesin midagi kangemat kuihinge
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valgustatud taeva tahe ja soov muutusteks ja suhtlemist
ja katsuStars võluma mõtteid.
Energia äravoolu
See hirmutab mind , kuidas energiad kaovad suitsu
leegita , st ei taha tõlgendadaCOS reaalsus Vilgu .Ma olen
pettunud, kui oluline energiad on surutud majutus- ja
kristalliseerumise tunded on kahtlematamask poliitilise
korrektsuse .O hinge puhta energia muudab sindmagic ja
lendab mõtetes , kes ei ole impulss vool tõeste faktide ja
muutmine asjad muutuvad sammud ja tsükleid , mille
kõik edasi ja arendada , kuid mitte kunaginii, hirmu
jasofridão tundeid.Tasuta ennast ja laiendab teil
eritimutatsioon elu , see muutus , mis ajendab meid.
Light elu
Veealusedhulluse kirg.Miks instinktiivselt armastavad ja
tahavad olla armastatud kired ja pettumuste avada mitu
illusioone.Eksiteel ja armastate mind keskenduda ja
keskenduda kogu metoodikaarmastus tõde , et läbistab
tahes valetamine .Alasti on võrdsed armastatud oleme
silmitsitõelise identiteedi olla , et olla armastatud nõuab
meiltsügav kohusetundlik , miks on armastatud ja veel
onvajalik dihhotoomia hea maitse samaga ja armastan ka
seda dialektika eeldatakse1 + 1 = 1 , kui loogiliselt ei saa
nautida kõike .Nii loogiliselt 1 + 1 = 2 , õige,
kuidkäitumine ei ole produktiivne , kui tulemus ei
oletehniline seo hoiakute ja väärtuste ja käitumise üldiselt
, nii et siis onühtne seisukoht keset armatsemiseks
.Arusaadav ja kehtib see ainuke rõõm või olla
individualistlik või muu tegevuse all mõeldakse meetmeid
tõelise vabaduse .Noh, ma ei ole elanud piisavalt ületada
järgmisi
samme
,
loogiline
või
ebaloogiline
onkriteeriumiks paljud teist , ma tahan olla täiesti kindel ,
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et ma kujutan ette, mulle perse aeg-ajalt , ja täna on
vaevalt eeslidkui selline, on pigem kunstlik eeslid , kes
petavad , kuid kes tõeliselt meelt tekib mõnikord seda
rolli võtta oma järeldused .Ma ei ole siin selleks , muide
umbes follies on hirme ja hoiakuid, mis ei tee , sest hull
on ainult teatud tingimustel ja millal hinnatakse teiste
poolt , st sõltub sageli" elupaik " .Kõnede mõned sellised
põhjendused , siis ma tahan öelda, et ma olen hull , ma
eeldan, et meeldis paljudele inimestele ja seega me ei ole
kunagi rahul , me tahame rohkem armastust ja üha
rohkem ... miks nii palju armastav ambitsioone
paninküsimus .Retreat öeldesjärgmine , kõik on vabad
toime follies armunud , me oleme haavatavad ja sageli
manipuleerida.Tahame uskuda , et see on tõsi, et
armastus, miks , sest meil on armastanud , see tunne ,
mis tekitab kiindumust ja vallandab tarkust eluarmastuse
tegu ja edastada see armastus selgelt ja spontaanselt ,
ma tahan öelda , sest mul onõigust olla armastatudsest
siis armastavad teineteist ja annavad valgust elu läbiühe
pingutust ja suunas teele ilma pisaraid või valu
.Nautigesuurepärast olend, kes esitab teilemaksimaalse
energia vanem.Valgus mängib talad , mis valgustavad
Päikesesüsteemi ise , uskuge mind .Mitte kunagi kauges
silmapiiril lööb valguses armastusest, sest see levib
kokkupuutel , taaselustades stimuleerivad need energiad
.Ja ärge kasvada javõrrand on 1 + 1 + 1 + 1 + ..... =
pluss lõpmatuseni.Noharmastav väli magnetvälja jõud ,
võrgutav jõudu ja meelitadasoov teada , ja rahuldadasoov
või lihtsalt nautida.
energia ühendused
Valgus: soojust: Päike : võimsus: segregatsioon : sülje :
kiss : jagamist : tunne: rõõmu : party : sünnipäev :
Sünniaeg: Vanus: vanus: kannatlikkus : sihikindlus :
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Conquest : ohvrit : valu: Healing : Medical : Tervis :
Vitality : Energy :võimsus: impotentsus : frustratsiooni,
leina : Loss: vertigo : pearinglus : crazy : crazy : Hospital
: haigla : äravõtmine : soov : soov : ostukuulutus : win :
win : Battle : sõda : surm, kadumise : no : üksindus :
mõtlemine :loomine : leiutis : valet julmus : ebamoraalne
: karistus: karistus: tänitama , fine : Politsei : kaitse: :
stabiilsus tasakaal: tasakaalu häired: ebanormaalne :
haigus: psühhiaatria : help: ravi: kliinilised : süstekoha :
õde : morfiin : Drug :illusioon : pettumus : ärevus
närvilisus : Pinge: võitlus : võitlus : Fighter : võitja: sõit:
konkurents : adrenaliini : hirm : hirm : kahtlus : küsimus:
küsimus: Vastus: küsimus: uudishimu, huvi;rahulolu,
rõõm : Orgasm : tunne: kohusetundlik : vastutus : süüdi
: süüdi : süütu : Tasuta : Vabadus : Kohus: ausus : tõde ,
siirus, läbipaistvus: Invisible : Unreal : olematu :
kujutlusvõime : loovus, unistus : sleep : ülejäänud : rahu
:rahulik : Lõpeta : lõpetage : märk : sümbol : Drawing :
pliiats : kummi : Tire : Road : Travel : Transport : Train :
line : Needle : pin : Sewing : Operation : Sekkumine :
muutused: Transition : samm: tagi : Klass: indeks:sõnad:
sõnad , laused: dialoog: side : väljend : tõendamine :
ettekanne : Sissejuhatus: preambulis: tutvustus: Raamat:
Sheet puu: Loodus: Tuule : Air : Sea : tulekahju maa ,
päikesesüsteemi : energiat : valgus: võimsus: raysinine
:)
energia renoveerimine
Elab rahulolematust rahulolu
Heaolu of Light
Ma olen kõik värvid , et maalida oma maailma
halvavad valgus
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Midagi peatub , kui me tahame jätkata, kuid miks
peatuda , kui see on tegevus, mis kulgeks ja tekitab
emotsioone, aistinguid ja stiimulitele , sest kui keegi
vastab meile ja reageerib tegevus mu sõbrad ,
kannatlikkust ja intelligentsust mõistateiste puutuvad
valu.See on küsimus , miks tasuta energia, mis halvab
meie nagu oleksime laste vastuseta.Courage mu kallis
sõna, et hinnata ja kes onkohtunik põhjusel , kes võib olla
normaalne ja ebanormaalne ... keegi !Meil kõigil on usk ja
minul on usku neid, kes on usust anda , et Kahtluse
korral, tahet ja kõiketeadev ja see soov , kuidharf , et
vihjab ja eludes saadab, kõlab merineitsi koos
hallucinatory kaja.Midagi enamat kui lõõgastuda ja
kuulata meil kaks kõrva ja üks suu kuulata kaks korda nii
palju kui me räägime ja vaikus on tegevus , mitte naiivne
või kontrollimata , mõned teile vastu püüavad vaikus võib
olla isegi piinava kuid vastata paljudele subjektiivne
küsimusedja seltskondlik vaikus on vaikne, kuid võib
toimidatäiuslik relv soovides impulsiivsus ja kontrollimatu
soov nii rahuneda ja kuulata kuulata vaikust teile!
Kui ühel päevalkaugusel
Kui ühel päevalkaugust, oleks hävitaja , hirmutav,
lärmakas, või oli järeleandmatu särav, ilus , särav ja
energiline ... Iga ray on nagu inimesed on erinevad
omadused , erinevad toimemehhanismid , teises valguses
, st iga ray /olla ainulaadne .Noh, kui ühel päevalkaugus
vähemalt see oli originaal.Iga ray onhagi, nagu igal
ajalinimesi, kes jagavad kohati tekib fraktsioonid .Kas me
tegutsevtala / olla , võiksime muuta suunda ja sihtkoha
.Seoses sihtkohtadesse jama esimest korda käivitub
Jumala nime , üks päev tundus olevatvestlus uskumusi ja
usustKoraani järgija , kes ütles mullejärgmine lugu , mida
ma kirjeldada : kas te olete mängu antudkäed ja
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keevaline
Palu,
et
Jumal
jäta
teidmaksimaalne
punktisumma ja vasakult sakuradi .Mu kallislugu taandub
, kuid kes lõpuks vabastatiinformatsiooni?Aga peale seda
lugu ma tahan teile öelda , et meil on tegevus ja
raadiusega / käituvat keskkonda ja iga veeretabtäringuid
oma energia / kuju / käitumist.
Õpetusedlõpetaja isa elu valgus
Ma tänan oma isa selle panus minu õpetusi ning ...natuke
kõike ... see, kuidas me ... me moodustunud, kui ollakse
tähelepanelikud elu ... At meie ümber ... tundlikkusega
kõik
Peegelduva valguse
Ma reflect'm lihtsalt hulluks
Bright hommikul
Kui hea nii ärkama minu maailmas,kanaari laulda , kala
ujuda ja puu hapnikuga .Pakun sulle kaasosalisi :kanaari
pinti võlub tema laulu .Smartie kala ujumine ja slaidid üle
vee .Jaamatsoonid bonsai mis hingab ja inspireerib .Selle
kolme särava olendid ja inspireeriv minu maailma , ma
hoian rohkemmaailma maailma aknas kokku maailma ,
nagu see oli 20 aastat tagasi , vaidnäiteks Euroopa Liidu
ikka olemas rep .Nõukogude Sotsialistlike .Mul on ka kaks
kõrbe roosid, nii koosnebaega liivatera kõrbe , mis teeb
mind kujutlevadAmeerika maailmas, maailmas on need
roosid üks oma esialgse värvi , mis mulle tähendab
visadust
ja
teine
värvitud
tugeva
rohelised
toonidsümboliseerib mulle lootust .Minu kirjalikult
maailmas , ma arvan , ja ma tunnen , nagu oleks
puutumata .Selleks ideaalne soe keskkond jasärav
hommikul kirjutada mõned armastavad siin hinge , kes
tahavad kujutadaroos stipendiumi .
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200 päeva" labane " mauride filipe
Ma ärkasinerinevat reaalsust kui tavaliselt ja uurida rar
kirjutamise kursusi läbi selle raamatu oleks laiendada
oma olemuses .
Ma mõelda, kuidas edastamise mõte ja võrdsustada
seevalgus ja oma võimu.
Nagu me kõik
järgidakett.

mõtleme

mitmest

aspektist

tuleb

Hing on häiriv hetki.Kuidas me vaatame ise ei ole alati
naiivne .
Energia paisub.Troubled mõtetes väärtegusid jäädvustas .
Hääli üksmeelselt heli kõveminihäält.
Sõnad väljendavad art .
Alates sellest hetkest ei tule inspiratsiooni.Südamelöögid
on oma rütm , mis suurendab veenides.
Repressioonid tehakse stealth .
Kõik on nende q .Kõik me mõtleme paha.Vahel nad
teevad meid vait .
Me kõik arvame.Mälestused ei ole alati olemas.
Ei pratiques viha , sest see on halb.Mitte alati võimalus
õigel ajal .
Vahel lihtsalt sellepärast, et me kannatame .Meil kõigil on
sõnavabadus .
Midagi ausam kui tõde .Mul on mitu väljendusvorme.
Olles ka on, et tasakaalu.
Tasakaal onrutiinne vältel.Olles närvis ole tasakaalus
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.Inimesed armastavad kommenteerida .
Meil kõigil on puhas.Päike onenergiaallikas.
Universaalne
armastus
sünnitab
kaastunnet.Ebanormaalne on ei juhtu midagi.Kõik
unustada, kui tahame.Alati on erinevatest vaatenurkadest
.Väga vähesed ideid veendumustega.
Seal korvamatut asju.Kõik suhtes ebaõiglust.
Armastus onallikas rõõm .
Alati üksi ja kaitstud .On inimesi, kes ei meeldi mõelda .
Teadlikkus ontaskulamp , mis selgitab meile .
Meil kõigil on pahesid .Mõnikord on meil hirme.Me kõik
ütlevad lollusi .Ma ei kirjuta kellelegi.
Meil kõigil on midagi, mida me ei taha mäletada , kuid on
hea teada, kui oleme kurvad ja alati tunnistada ja ei varja
midagi.
Meil kõigil on kohti.Me kõik tunneme rõõm midagi .
Kui võimalus varitseb avab talle ukse .Seal tunnebmõttes
teineteise suhtes .Keegi pole keegi ja nii on kõik õigused
särada .
Sõprus on alatihea põhimõtesõber on teine mina.
Järgige oma instinkt näedpositiivne.
Me kõik saame olla armastatud
armastame on kerge generaator.

ja

armastada

me

Kui oleme armastanud peaksime austama , et sentiment .
See on armastus ja suurendada sündimust .Alatisõna
ristteel mängud.
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kajastada !Capture on õppida !Haarake on tõsi !Tehkeise !
Ma olen , siis on ta on , me oleme, nad on!Me kõik oleme
mind!
Ja ma ei neid!Ja nad on meile !
Ja lõppude lõpuks , kes me oleme?Me oleme , miks me
olemas!
Meil on olemas , sest meil oli loodud!
Creation kujunduse !Light elu !
Light DesignsImagination ja tegelikkus !
Dualism vahel, mida me tahame ja mida on tegelikult!
Faktid on suulise tõlke reaalsuseks!
Reality meie ümber !Habitat kus me olime loodud!
Tähendab , mis muudab meid !Transformation /
mutatsioon !Uuenduste ja muudatuste !Muuda tsüklit
samme!Üleminekufaasis !
Üleminek takistusi !
Ületades tsüklit ja ületada raskusi !
Loodud ja kujuteldava raskusi või tegelikkus!
Raskused / probleemid vastastikmõju alateadvuse ja
teadlik !
Teadlik ja saavutus !Teadvuseta ja projektsioon !Design
mind !
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Olemasolu !
Ma olemas varsti olemas!Meil onmind!
Maailma!
MaailmaKeerasin us!Tegutseme selle maailma ja nad
meiega !
Ma tegutsema osa sinust !
Sa praegune neile !
Nad on maailma!
Maailma olendid !
Olendid , kes on või ei ole !Kas elu- või elutu !Valguse
püüdmise valgus!Light energiat!
Energy võim!Power on soov !Desire , kes tahavad !
Soovivad on reaalne!
Kõik suudame saavutada reaalne!Real
käitumist !Käitumine on action!

onfaktid

Tegevus on vastus maailma!World in Action
ümberkujundamise !Transformation on muuta !

ja
on

Muutus on reaalne!Muutus onpidev soov !Püsivalt oleme
EnCalcE soovist !
Soovid saab rõhutud !Mitte kõik tahame maailma !
Rahulolematus !
Sellest, mida meil on ja ei ole seal !Puudub eluvõõras !Ei
faktilist mõte !No faktilist ole saavutatav !Meeleheide ole
saavutatav !Meeleheide kannatab !
Kannatavad nii on !
Mis olemas ei äratasoovi !
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Kui me tahame , mida ei ole olemas !Me ei saavuta õnne !
Õnn soovide täitumise !
Unfulfillment kurbus kättesaamatu soove!
Kui ei leia !
Toodab depressioon !
Depressioon psühholoogilist seisundit , mis ei ole tehtud.
Ei teinud , ei faktilise eluvõõras !
Maailmas eluvõõras fakte seal!Kaitseväe ja sündmusi, mis
on eeldatavasti nii maailmas, mis ei ole käeulatuses !
Ei ole võimalik saavutada vaimne !Vaimulik onvõimalus
tunda mind!Me kõik elame vaimus !Spirit / eelsoodumus
Motivatsioon midagi , mis paneb meid !
Impulse tegutseda !
Action teised !Seaduse Action !
Muu , nad tulevad !I vs neist ( maailma ) !Sotsiaalne
maailma!
Õppimine käitumist !Hõivamise teadmisi!Teadmised
tegelikud faktid !Relv teadmiste teadmisi!Teadmisi edasi !
Neist me I maailma!Tea maailmas on olla seda!
Me nad onteadmiste maailma !
Meil kõigil on mõningaid teadmisi !
Jagada teadmisi on õppida !
Õppimine on live !Live on suhelda !Raport on seotud !
Suhted on suhelda !
Suhelda on tegutseda maailma!
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Tegutsedes maailmas on muutumas !Muuta maailma
tunnetuse kaudu areneb !
Evolve on olla teadlike !
Teadmised
on
teadmine
kord!Teadmiste
muutmiselmaailma!Mitmekultuuriline tarkust !
Infinite tarkust !
Infinite kättesaamatu !
Olles tark on utoopiline !Utoopiline onsoov saavutada !Kas
!
Will on sisemist jõudu !
Inner tugevus on I!Ma muuta maailma !
Maailm on muutnud nende poolt .Nad on muutuva
maailma !
Kes me muuta maailma !Läbi põhjusel!Põhjus õiglus !
Justiits- võrdsed õigused !Õigused ainult seetõttu, et meid
mind!Kohustus neid!
Meil peab olema õiglane maailma!
Tegutsema teadvuse ja tegeliku aluse !
Toimides koos teadlikkuse eluvõõras faktid !
Unreal fakte kujutlusvõimet
Imagination DesignsMis ei ole olemas on loodud !Loomine
võimu kujutlusvõimet!Olles võimeline looma on olla vaba
!Vabadus on teada!Et teada on mängida !
Tõlgendada on võtta !Võtke on kohustus !Kohustus on
leping !Pakt ei vannun !
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Jura on lojaalsus !
Lojaalsus on tõsi!
Tõde on üks !
Uno olen mina !
Meil on üks maailma!
Meil on neid meil teile.Olendid .
Kasv on .Olles on olemas.
On reaalne fakt.
See on reaalsus, et me olemas oleme ja oleme maailma!
Maailma elu- ja eluta olendid !
Maailm muutub minu ja teie ja nende jaoks.
Maailma areneb !
Evolve on olla teadlikumad !
Olles teadlikud on, et teadmisi!
Teadmised on teada !
Teadmised on kogemus!Proovige tundub !Feeling on
teada!
Ainult tunne, kui me kogeme seda!
Ainult siis, kui me püüdsime !
Valik vabaduse kogeda seda, mida tahame !
Õigus , kohustus austada !
Me ei taha , ei tea !
Me ei tea, me ei muutuda !Omandatud teadmisi!
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Erinevate selves maailmas!
Sa ei tea , mida sa tahad proovida veel üks küsimus
mind!
Elations of toetudes enda ja neid!
On ekslik asju väljuvate teiste kogemused !
Ja see on terve mõistus , mis ei ole hea !Terve mõistus
tarkus elu!Tarkus elu !
Jagasid kogemusi !
Omandatud teadmisi!Läbi suhtlemise , suhelda ümber on
!
Maailm on suhtluse!
Me oleme maailma !Maailma am I , siis meie, teie, neid!
Jagamine , sõprus !
Sõprus kaassüü !
Jagatud väärtused !
Sama I mitu tippu .Ühiskonnas me oleme.Meil kõigil on
oma sõbrale !Meie vahel saame tegutseda !
Tegutsedes meie vahel me mõjutada seda!
Ta maailma!Jaotamine maailma!Transformation !
New ümberkujundamise
maailm.Uus reaalsus.

I,

me

,

nemad

sind!Uus

soov
Anna mullesuudlus ... ja just selliseid tead? !Anna
mullesuudlus peidetud , nagu need, mida me surripiáüksteisegasoov kasvas annab mullepehme suudlus , keda
tunned !!Sweet armas teada teile!Ma annan sullemusi
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minu
unetus
Ma ei saa magada , sest ta ei taha magada, ma ei taha
elada .Siin ontakistuseks , mis hoiab mind ärkvel.Ma
ausad unetus
Shadow Wolf Caricuao vari hunt oli kadunud , kuid see
leiti .Kaitstud , kuid ainult valik.Söötmine oma osavust
keemilised tahked ained ja trükitud lõhustuvad h20
.Puhtuse oma varju sukeldub seiklus ja olimaandumine ,
Caricuao .Nagu hunt oli kaitstud , kuid suhtumine üksi ,
üleni nähtav üksindust.Täna ma kirjutada Caricuao hunt
kimbutab tema maailm ja tõlgendada.Sõber sõltumatu
saa elada ilma oma metsikut loodust , vaid tõeline algaja
heategevusliku elu , embrüo Caricuao kus ma lõpetasin
on lojaalne noor veri, aus eritikartmatu iseloomu , äge
oma hädavajalik, kuid õiglane ja austaks oma
sõbralekaaslane ja sõber.Nii ustav reisikaaslane ja
kaassüü alati tõlgendada soojust ja vaikust .Ma elasin
natuke piisavalt teada, varjudtänavatel ja Caricuao Cª
.Aga ma näginjulgust hundi ja asutas ta loll ja
diplomeeritud usaldusalune sõbrale link oma vabaduse
eest .Kui seal on üks asi,hunt oli olnud vabadust , kuid ta
oli üksi , üksi!Ja tasuta!Shadow Wolf extrahuman hõõguv
energiat oma olemise viis .Tema haukumine kehtestatud
oma iseseisvuse ulukite laadi geene.Otsustas jagada oma
tursa ja vaimselt üksi jõululaupäeval hunt või pigem
Caricuao hunt varju samal ajal tasuta üksmeelselt
vennalikult seotud ühe tassi ja nende juua.Me oleme üksi
omal
valikul
?Claros
vabalt
mõelda
naguviis
iseloomuga.See oli kingitus mulle jõuludehunt Caricuao ,
kuid ta loodusesse kaasasündinud geneetiline keskkond
tõmbab sind oma kromosoomidvaba riik puhtuse tunne
oma olemust .Enigmatic kuieluviis , vaid toidab iha elu ja
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naudi oma üksildane , kuid vaba käega mingeid piiranguid
või kehtestamist .
I ja varju hunt on sõbrad, kuid talle iseloomulik oma
tööviisi ebaharilikul viisil teiste sundi, on tasuta, emake
loodus ja nii me kasvame ja mida me põhjustatud
sisseimbumise
meid.Havana
Club
keskmes
on
hullumeelsus samal janu revolutsiooni ja me võtame
arvesse meie olemist , siin ontasuta, kuid üksildane pakti
koerte instinkt koostööd.
Kogu lugupidamise juures , lase sind ja mind !Mis sa
arvad mind ja ma sind ?Ma olen tänulik selle eest, et ma
loen , ehk mõistetav !
Mööduminekaalutlused juba lugenud mulle juba võtsid
oma
elations
vähemalt
kõnekat
pakkimata
kingitusejuriidiline tund juba kesköö mass või mängu
kukk , mis onkohutav küsimus! ?
Reflection
mõteldavasse
kommunikatiivne
ecstasy
miinimumini ja pelgast vaikimisest kaja , mis meid
lahutab .Aktid on valu sõnade isegilihtne tagasilükkamine
põletamine.Ületamatuks takistuseks füüsiliselt , kuid
mitte
hormonaalseid
ja
vaimne
keemia
helge
.Taevakehade tungida meid õitsengule võõrasema .In
search
of
love
ristik,
sest
rikkuse
koosneb
mõistamitmetahulist olendid ja alati midagi lisada seda
seisukohta.Teine Lisakssuurendab veelgi see soov
kaastunnet ja õrnust , et paguluses meidesindaja
enesehinnang
sotsiaalmeedias
.Vaata
seisukohast
füüsilisest üks ja jagamatu , ei alie- igal tahtmist rohkem
soove , mis tekivadringi.See ring kuld, gild hea usu ja
lojaalsus ning austus , mille peamiseks põhjuseks ei ole
olemas.Meil on puhas ja looduslikultõigusakt on nii, ja ei
midagi enamat isekas kui mina, kes ainult nii alati tungib
148

teise oma seisukohast .Põletiksilmas võimelinelihtsaid
mõtteid vahetada , siis on tungiv palve mõistust.Kui me
anname või tuuaise koos teiste .Midagi enamat triviaalne
lükata , mida me ei taha , et see on lihtne .Armastus ja
armastus
on
pigem
tunneteisi
ja
mitte
mina
.Konstruktiivne
hoiaklink
meie
vahel
olendid
,
kannatabharmoonia et elades koos teiste olenditega
.Trükitud instinktiivne käitumine mõtle ainult minuga, siis
mind, ja nüüd on mul taas .Conflict , sest üks on ümber
selves ja ma ei tea, kui palju selves ja me peame taluma ,
et saada teisele .See on selline tulevad meile , mis on
alati avatud .Eu tähelepanu ennast , et on ise nupp kutid
ja millisel tasemel isekuses .Noharmor ma kunagi seal on nii et- hüüab poolt TU , mis on olemas ja mis on
rohkem ELi ELi klõpsates teevad.Ja siis miks nägu
peeglisse ning see kajastub ainultise, et on olemas, sest
kõik ELi olid noh hüüab Pelo on ELi maailmas.Sest me
üksi , ja siis , kui me tahtsime küsida Konservatiivid ainult
sellepärast, isekus mitme ELi vastu ELi .Üksindus , et
sõna väga enesearmastus on aga see ei loo enam ma
armastan sind.Love : mina ja sina Omnia vincit amor
armastus võidab kõik .
Oh , kui teaksid, et sa tahtsid ja seal, et sa tead, miks sa
ei tohi kunagi sellise raiskamise ärevust , sest see on
tõsine ja igatsust tulla , sest siis ma ei näe ega anna nii
täiuslik oleksfeat , et sa tulid ja sa tood trouxesses isegi ei
näidata kuni Ovalu ja ei taha võimu, kuid võite ei taha ma
soovinkoosolekulpunkt on seegaväga värvikas elu on palju
värve, mis pani mindpinti ei peaks siin olema minu kõrval
ma ei näeRoos õitsema ja sügisel valge kroonlehed
aeguvad igatsust jasoov kunagi üksi , kuid prügila ma
olen siin , sa oled seal ja ma tahtsin, et sa siin ja oma
kauni pruunid silmad on nagu meri oliivid neid ainult siis,
kui ma arvan, et sa meenutad mulle ärkasin ma üles
149

ärkasin ma lahkusin ilma tumedate ma jõudsin igatsust
japakendatud kirg soov kõik, mis ma nägin ja meelde
tugev suudlusi , kallistusi tugeva kõik, mida andis ja sai ja
palus mitte tekkinud taassünni on , ja ei küsinud olla
armastust ilma valu näinud , ma soovisin mäletanud ma
kõike jamis andis mulle oli kõik, mida nad ei suutnud
enam nõudis anti armastust, hoolt , kaastunne , kirg
kõike seda sõna kunagi ütleb ei , etvaba südame ja seal
ootab anda , mida küsitakse või annetus on tõsi on anda
ilmataotluse või nõuda , kui te ei kuulemitte osad , annab
otsingut, et leidaeliksiir labidas jaaare, mis ei ole võrdsed,
vaidaare , mis ei ole kuld on kestev armastus ja teadsin,
mida ma tahtsin , aga ma ei saa öelda, nägidseal oli
midagi sügavamat , midagi, mida ta nägi , kuid ei tõlgita
oli, ilma et ta sündis , nägemata kasvas minus meeldib
mulle ja sa kirjutasid , ja ei vaata, mis kasvas minu sees
oli armastus , olimidagi, mida ta tahtis , kuid ei olnud ,
kuid soovis tõepoolest armastas kui ta tahtnud näha seda
kasvatada ehani kõik toimub ilma hirmuta , ilma
värisedes kartmata uinumine soojeneda üksinduse
nagukäe all süda olid seal akna ei näinud sindaga täidetud
, tundsinparfüümi oli seelõhn sandlipuu ja jasmiini
kuulanud , kuid ei kuulnud aga mõistsin, ei olnud seal ja
ma tundsin eile oli sama , kuid täna oli erinev nägin,
lõhnas ja kuulnud oli näost näkku unikaalne oli
midagiSpecial mulle haiget ja see oli oluline hingas ja
hingata hinge teile , ei näinud sind , ei ole tunda ja see ei
olnud lõpuni , sest sa olid seal , kaugel , kuid see
küsismunk näidata ettepoole , tulevikku ja arvasid , etolid
seal taustal aknas vaadata nägemata teid, ilma teile
kaasatud
ennast
õhku
läbi
merre
saatis
sulle
teadamerelõhna märg hingamine ja rõõm oli see, mida ta
nägi mere ,liiva,niiske õhk , kuid oma hingamist .
Ma valgustada ühe sigareti mõtlikult ja nautidaharmooniat
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olemise ja mõtlemise suhtes paneb mind tiir ridade ja
voolab mõtlemine ideede ja eesmärkide vastasmõjusid
kirjanik ja lugeja kunagi lugenud juhe kaitsme mida ma
kirjutasin , et imelik , aga ma tean, et keegilugeda miks
see meeldib , jõuab see, mida ma tahan edasi või olla
ebamäärane sigareti läksin välja ja ma arvan, et minu
jaoks on ? !Ma ei tea , aga ma kirjutan vormiks vaimse ja
intellektuaalse vabanemist paneb mind ka soovin, et mu
lugejad on sisu ja ka ma valinud teist tüüpi kirjalikult
viimasel ajal rohkem concrete'm ole nii palju valgust ja
energiat,
kuid
armastus
ja
mõistmine
sihtkohtadessemeelesarmastus vociferously sedasi , et
keegi , kellele meeldib lugeda midagi rohkem armastav ,
tark ja ma olen avasüli armastada , usaldus ilma
konfliktide ja soovimata olla ambivalentne minu sõnad
olen ma rohkem otsene ja konkreetne soovite tunne, et
tunne , mis ühendablugejakirjanik vaadete seetõttu tahan
olla see, mida ma olen alati olnud spontaanne , kuid
ahvatlev sõbrad lepingu sõnade vahel kirju , mis tulevad
kokku ja moodustada lauseid alati ühendust ja väga
realistlikku lootust mõelda sõnu , sorry meditatiivse
laused , kui ma arvan, kuid see on hea mõeldakui
ainultabsurdne , sest see on midagi, mis eksisteerib vaid
öelda, et on olemas ka see lihtne viisil või kujul läbi ühise
mauride filipe kõik ebatavaline lugemine mind see ei ole
nii levinud apaatia lugeda, mida ma kirjutan ja ma
tunnistan ,ma lugesin natuke , aga kui ma seda mulle ka
paneb mind mõtlema see on minu ülesanne lugeda ja
jätkuvalt lugeda ja mõelda .Ma olen tänulik ja õnnelik
rohkem kui mõelda , et keegi mõtleb mõtteid !Võib-olla ei
tunne ma tunnen nagu vihmakivi siseneb kõnniteel augud
alusel ühinenud Liiv ja nõudlikus ühendus ei ole koht ,
pole ruumi või muu kivi vaatatõhus suhe kivi, mulla, liiva
kõndinud neid nii onsuhted vastastikmõju külmade
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kividega või ilma liiva või mullaga kuid ühendab
käemüürsepp , kes liitusid ja täiuslikuks armastuses üle
kogu maa peaks olema ühtne niitänavakivid Mason on
mees, kes ühendab erinevate kivide ja ei lülitu
südamedkivi, kuid tunded moldable muid tükk peaks
olema komplekt tükki, mis koos seda taluda mingit kaalu
või kulumise aja julge hävitadatour me käime nii
oninimesed kannatavad kõige koormus , kuid kui nad
ühinesid mõju on väiksem juhatuse-tteiste tükis love love
onliiva ja mustuse , et meid ühendab ilma nõrkused , vaid
kanda vähendada juhul, kui kõik tükid on koos ja hästi
sillutatud mees täiustab oma kivi ja liitubteistega koos on
tugev ja onkauge ja tahke viis maailmas on midagi, mis
meid ühendab lego tüüp vaatapurunematu linnus kõik
Ameerika ja veatu , kui iga kivi kannatab kanda vaid liivakehtestadakivid mehed on elu jooksul niimees kivid
asendatakse kulumise tõttu ja eluiga on väikesed kivid ,
suured ja nii nii need, mis sobivad loomulikult muid
vajalikke lapidary on mees, kes maa peal on valatud
sobituda õige alavaata koospuzzle , kus kõik tükid kokku
sobitada , et igaüks onolemas ja ei ole vähem tähtsad kui
teised ollapuzzle ilmapildi moonutatud osad on kõik
maailmas on vaja planeedil Maa vajab kõiki mehi janaiste
keegi on midagi , kõik onviis, kuidas elavad ja omavahel
ühendatud siin onsuur puzzle maa me elame ja mis on
ühendatud
omavahel
teadmata
,
kuid
kõik
mängivadlõpupuzzle rohkem õigusi , muu kõveradkuid
see on loomulik, et kõik sobib ju , et me tahamekõnniteel
tee on harmooniaolendid , kes kõik koos ühel ja samal
otstarbelarmastust
ja
seost
eakaaslased
saame
määratleda end kui teised ei näidata tunne ja ei ütle
tõdetunne on midagi jagada ja kui see on valus elada ka
kulusid jagada , kuid kuna see ei lahenda kõike sujuvalt ,
sest kui meeles ja me oleme kostümeeritud tunded on
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meie nägu meie nägu ja kui sulle meeldib keegi peaks
näitamanägu naguja mis see on nagu siis, kui mul on
kahju, nagu ma olen , kuid ma näidata, kuidas ma olen ja
näidatanägu ja minu nägu ei ole müügiks mitte olla liiga
kallis , sestraha pole kunagi ostis mulle või ma tahan olla
müügil , rääkimata osta , kuid üks asion kindel, et olen
euro kasukskroon , et mees ei ütle osta kõik, sest ma ei
ole kuningas ja kroon ei taha ei taha poisid tundeid
kannatavad, sest ta ei kannata seal ja kui sa ei ole
müüdud osteti on õnneliksest raha pole kunagi
näinudnägu näitab kõike ja see võtab chutzpah võtta neid
mulle, mida me oleme , sest me ei ole hea keegi on
piisavalt hea , sest ühel päevalkroon asendataksekulukas
ja ka nägu kroonimata sama valusama vaimustus oli
armastus kirg oli meie kujutlusvõime meie kujuteldav
ülevõtmisetõeline olen lojaalnekirg,armastus põletamine
ja isegi valu , et teie hiilgus olemas ja ma olen näitleja
meie maailmas on Tummfilminäitleja kuidmeie läbimine
onromantiline filmimise et laulablaulu " see on meie
põletamine armastus ilma valu " siis võiks ma olla olete
siis me mõlemad näha ja näha sama perspektiiv sama
loomulikult sama tulevikus meie nurgassamas ruumis
sobib kõigile võtab all'm eenduv idealiseerima lõpuks
töötab samamoodi sama rada pidi ja hingata ohkama sa
alati ohkama sa kartsidtulevik oli raske näha teil ilma
haiget , sest sa ei haava oli elu tean, et jahma ei tea, kui
jah , sest ma kujutan ette, ja kujutlusvõime on
ebausaldusväärne , kuid ma tean , et me oleme eraldi,
kuid koos isegi lihtsalt on siin suhtlen te reageerite te
teate, kus sa ei tea kunagi , kui ma kuid ma leian ennast
siin ja seal ma olen alati teiegaveel ei tea, sest ainult ette
kujutada, aga ma kujutan ette, kõik hea piirideta takistusi
ei ole mina ja sina oleme mõlemad alati siin kokku või
lahku on ühendatud, ma vajan sind ja sa mind sa käitud
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ma reageerin te naerate ma naeratan te räägitema kiidan
sind sa vaatad ma näen sind Seest nõustun oleme alati
häälestada kui tahad , kui soovite ainultsuudelda ma
reisin ma saan komistuskivi lennu kuid mitte alati
kukkuda ega aleijo mulle oleteravi minu soov luban, et
ma teiega kohtuda jama leian kõike ja ei tea midagi, sest
olin ette kujutanud see oleks nagu tuleviku nägin sind ja
tunned, tundsin ma ka , kui sa loed , mida ma kirjutasin
ja mida ma tundsin oli ma tahan teile lähedal alati minuga
ma ületadamäss , kuid mittelahing on disculpavares keegi
on süüdi , sest sa tahad näha isegi ilma vaadates ma
tean, et ma kujutan ette, et sa näed on tõeline keiserliku
vallutamist ja ei olnud kujutlusvõime oli lühidalt ilma
petta.
Tühisus või null vaata, keegi mängu lõpetada , kui keegi
saavutab , mida sa tahad istuda ajutine õnnelik,
sesteesmärk on võita ja siis võitarohkem nii õnnelik, et
saavutada pettunud, sest ta jõudis ja tahavad rohkem
alati igal coisita kui sulle meeldib ja onma olen nüüd
õnnelik, kuid following've mõelnud teise soovide nüüd siis
mr .Genius anda mulle kolm soovi mitte agaarem soove
ja isegi nüüd mr .Genie kaob ma ei tunne natuke midagi
enamat taga ilu onmärk, et jõud , mis paneb meid alati
järgimaisikliku
ja
praktiline
idealism
seetõttu
kaitsebkäitumuslikud ideaalne ja sotsiaalset omapära ,
mu kallis see erinevus , mis tähistab suhtumine
kohusetäitjaja realiseerunudidee ,mõte üks võimalus täita
seetõttu soovib või jõuda uhkusega, et jõudu loodusest ,
mis võimaldab meil olla, kes me oleme ainulaadsed
olendid ja generaatorid põhjusel sellega, mis keegi meist
soovivad olla eriline aiei usu sind ühel päeval juba muuli
sa kannatama panema kuid ka armastus ja võitlus seisab
usk sügisel ilma , kes tahavad minna ilmalangevari kukub
katki süüd ei vabanda vabandus ja UPA !Sinu roheline,
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pruun oma printsessi võlu oma hinge on ma tahan sind ,
kui kõik, kes elavad , hingamine rõõmsameelne saialille
oma värvi paranedavalud mulle oma heledust on minu
vaimustus ja oma kauni ilusad juuksed tabas seal luua
sidemeid just südametappaüksinduse tervitan tänulikkust
see kirg , et käsi , et katsuda, et naeratus, mis viib mind
paradiis
Ma nägin sind vaatas märkasin ma vaatasin uuesti tagasi
remondi meeldis armastatud armastatud oližest armastus.
Sa olid nii nii ja ütles , et mulle ma nägin teda ei meeldi
Küsisin , kuidas sa olid ja sa peaaegu choravas ma
tundsin kurb ja sa palusid nii ei ole nagu sa palusid mul
on hea meel, ma ei meeldi sulle , kui ühel päeval leiad
endKaotatud minust arvavad lähtepunktiks arvan , et elu
onkaart ja et ma sind leida ja ma ütlesin siin teretulnud
algabteekond ja et midagi sa pead juba praegu minuga ja
on mind oma peidupaik annab mulleüks beijito ja kõik on
ilus.
Kujutage ette, loomata kirjutada ilma lugemine arutamist
kuulates uuring ilma kaunistus vaatamoto onteema näha
ja
tunda
ja
lasta
ennast
minematähedsõnadlausedluuletusi
minuga
kõik
on
küsimused, täna ma tunnen nüüd moderniseeritud ilma
viimase samas meenutas mulle unustadaja seda kõike
jälle selles tunne mõista tõde silma tundavana
nägusilmad ja ma näen sind ja ilma iroonia või
demagoguery'm spontaanne olen täpne ja esitada faktilist
täna oli nii unusta see on sama, kui ei olnud veel
aegapärinebsisemise silmaväljaspool mäletan olemas ja
ma leian ennast nüüdhetkeks oli oli nüüd jääb mul
vaadata seda näguhetkhetkjuhul mitte kunagi aga nüüd
ilmus peaaegu selgus, et sõnateoainult etkuidas seda
nüüd kestab rõõm lihtsalt kirjutada midagi öelda , kuid
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vastasnägemus sellest päevast ja sündiskirjalikult
võimurõõmu mehest, kes elab oma päev -päevalt ujukite
ja peaaegu kaob vesiselge ja rahulik reisilpakkumise näol
on pisarad töötab oma naist lady tüdruk nägu , et
mõnikord kaob ja ei ole kindel, mida ta tahab, kuid
eesmärk on olla magusam kui kirss on tähed on mõnikord
sõna rumal kui teisedvalgus, mis tuleb seestpoolt kuma ei
tea,
kas
raev
kuid
tunnenpõletaminehaavtulureis
iseennast pöördubläbisõidu oma maailma ja ma näen teda
sügav pilk tea , kuidas sa tunned ma tean, mida hirmma
tean, mida sa tead oma soove nendes pärastlõunal
nendes lonely ööd on kirg on soov teile sule silmad
tunnevad hirmu ja ma tahan mõelda oma rõõmsameelne
ja valmis julge keegi ootab naeratus varastada vallutada ,
kuid ärge võtkeise, et onteie meie unistus meie
kohtumine kaldaljõe ma naeratan sulle Toilaillakivi vette ,
mis liigub ja liigubkivi on raske, kuid sina javesi on puhas
naisedhullumeelsemaid
asju,
kui
ma
istun
ma
peegeldavad kirjutada ridade vahele sissekujuteldava
tüüp kala akvaariumis , kus miski ja mitte midagi, kuid
midagi ei saa piisavalt hingata hapnikuga otsima vabadust
ühel päeval ujuda ilma akvaariumi , et kingitus ja nii jah
unistada hello ma näen, et sa oled seal küsida kuidas
läheb ma olen rohkem või vähem sa ütled ma kuulanja
ma arvan, et mida rohkem ma näen,üritatakse oma
vähem liiga ei näe vähem näha ja tunda mis mure teil
mitte vabastama oma positiivset ja loovat vaimu , kuid
mitte kunagi negatiivsed oli konstruktiivne take kohvi
kaotage usku keegi haarab mindküüniskaitseb mind
keegi, kes kunagi ei unusta ja ütleb mulle, et sa siis jah,
ma tahan, et sa õnnelik ja rõõmus õnnelik nagu kõik
teisedki on see, mida ma tahan selles populatsioonis
areneb nii on kirg vaatasin enne sind nägin oli see võluv
magic oli kõik, mistahtsin sulle ainult sina ainult sina ja
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mina olime õnnelikud , kui ma vaatasinalla vihma ja
niiske Ameerika ja kirglik me kõik ujutatakse need tilgad
maagia ja kõik, mis oli toimetatud rõõmu , kui ma tunnen
, kui ma kirjutan on midagi, mida ma näenmäletan ja
näen sind otse edasi ka tulevikus ja seda ma tahan, et sa
alati mõtlema , kui ma näen sind endaga naba naba
huuled huulte keha külge keha rohkem kui sõbrad on alati
midagi, mida ta nägi ja ei öelnud oli midagitahtsin ja
tundsin midagi suurt üks ilma stressi seoses panna sind
mu kujutlusvõime oli luua midagi kaunist tooni kollane
nagu päike , et kunagi läheb välja ja kiirgava energia
kogu päeva osutuvadvalgust kui pimedaks läheb kõik
segased sisestage see mõõde onpõhjus pimedus puudub
motivatsioon kujutlusvõimet kuhugi tühja te ei näe kõiki
projekte pimedas kujutlebseinale langeb halvim takistusi
kombitsad hakkabnäitama I põlema süttib lapp kui
Ma magan mõelda , kuid ei usu, nagu midagi on
nagumeeles arvab teisiti inimestevaheliste te arvate mulle
väga hästi !Me mõtlema ja tegutsema alati ainult üks
toimuvat kui ma näendarkness'mreisija ei kerget
armastus , mida ma tunnen kõikkehaosad seisvate
emotsioone katkikõla , mis ütleb mulle lõõgastuda stressis
ja imendubear'm ilmuvad taasmitte magada , kuid see
võib olla parem unusta midagi , et leevendada pingeid
Pulse'm alalise sabaga korrigeeritud ehk ometi vabastatud
ja ma olen vaikne, kuid seal on alati lahendus sellele
küsimusele ei reageeri , kuid tegutsema hoolitsedaolukord
siin on hea aeglöögilesofridão .
Ma arvasin, et nägin ma ärkasin nägin sind unes
tundustale sa olidüks, mis oli rohkem võlu rohkem ilu õhu
printsess olid minu inspiratsiooni ei kujutlusvõime oli oma
ratsu sõdalane teile ma olnud unarmored meetmeid, et
kaitsta südame olid unisus avasitemagama sa suust ma
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mõtlesin sa enda kõrvale kaldudes asetseb paluskiss
andnud tallesoov tahtsin sinuga olla ma jõudsin unistad sa
ma näen sind rahulik liilia kroonleht oma parfüümi
võrgutab mind paneb mind rahuldada teil esineb
pearinglus flusteredme oleme teie katus näha tähed
tagasi mina sulle ja mulle teete mind naeratama kaotas
teete mulle on nii hea, lase mul minna kaugemale keegi
on nii õrn üks üle tuhande või parem pluss lõpmatus on
nii ilusma tunnen sind on võimatu end rohkem on lase
mul minna teile teie magic oma rõõmu.
Sa oledarmas sa oledlaps , et on olnud umbes jalgsi on nii
kallid on väga sõber Ma tahan, et sa minuga on lõbus on
parim onmost're kõike ma tahtsin ja tahtsinarmas laps on
väga südamlik on väga smiling'rekaastunnet onsuurim
rõõm on mu poeg on minu Ärritav ulakas poiss maailmas
on teil James minu kutsikas on minu laps ja minu laps
keerates lahe ka onterve päev oma naeratus , teie rõõm
on
põnev
energiaid
midagi
puhast
hüpataseina
pillidumbes acercas minult , sestmagus tulla ja anna
mulle oma puding mulle oled nii armas nii lahe kogu
päeva TAS alati naeratav ja valmis minema tänavale
,aedpoissüleannetu nagu sina jasulle meeldib ma tahan,
et sa tead, et ma tahan, et sa alati minu kõrval
Sõitis pilvede all lendas taeva all olnud planeete Marsi ja
Jupiteri Marsil otsustas armastan sind ja Jupiter Kas Teil
siin on minu lendab planeedil Maa Sulg oli jõudu oli võim
oli rõõm oli midagi, mis toimetatakseoli armastus õitsema
nii oli päike jõud liikunud nagu päevalill oli meeleldi
järeleandmatu jätkamisega midagi põletamine oliunistus
olisaavutus olieesmärk kõik kirega dimensioonita oli suur
oli üllatav lõpuks tundus väga armastav pooltakna
märkasin silmapiiril kulutatud skaneeritudpalju vaatas
enda ette ma nägin oma star oli geniaalne Päilyntä vaatas
158

näginmoon oli minu ja teie ajastu maastik oli reisi nägin
sind reisida maa ja mere all jälgitudsõitis võita käedmaa
ja mere all oli lihtsalt kuuvalgel .
Saudade , kes tahavad on soov on armastada on mõelda
on tunda Ma igatsen oma soovite, on teil siin on
soovikohtumine on armastada ennast alati mõelda sa ei
tunne oma kohalolekut ununeb on ilma sinuta ja arvan ja
tahan ja tunnen-t ja armastan sind nägemata teid ja
soovin teile5 meelt : silmist näha sind usteta , ilma lõhna
tunned , kuulmis- kuulda teie tegemistest ilma müra,
maitsta rõõmu mulle ilma tõendamata sind ja sind
puudutada ilmapuudutage midagi paremat meeles pidada
ja tundanostalgia .
Loo midagi fancy , kuid on väga ebamäärane kujutada
luua ja muuta kirjutada keegi lugema ei tea, mida aga ma
tean , miks , kuid puudub inspiratsiooni pean võtma
seisukoha nägu selline olukord kirjutada ja midagi lugeda
hakanud mõtlema ma püüan langedaloobuma , sest see
pole lihtne saada .
Kui ühel päeval öelda seiklusi või äpardusi vaid üks päev
või üks aasta nüüd viimase aasta jooksul ma näen 50
päeva on 365 päeva aastas , 7 päeva nädalas 24 tundi
ööpäevas siin on natuke50 -päevase korda nende 365
eurotaastal mõned nädalapäevad ja 60 minutit 24 tundi
korda lühikese elavad hetkel !

ERERi win kartmata oli kuuvalgel mere olinkapten oli kõik
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käsitsi pardalreisi tulilahing pilti võitu olifeat.
Kui seepäev läheb - O rõõmu , et keegi oleks lukustama
uksed , avatud aknad ja kartmatu lennu taeva all ei ole,
kes teeb otsuse alateadlikult mulle igavene vastastikusel
kokkuleppel lahtised märgibkeskkondväga kuum koht on
liiliad, saialilli tagasiei närbuvad märg pinnas, niiske
katusel ,tumestatud lamp ja abitu ohutu kuni arutleda
filamendid tõuseb pinge on raske isegi rasketel aegadel ,
kuid keegi ei ma mõtlen keegi ei teadnud , mida üks
arusaadav ja tajutav üksi rahvahulgakuid siin onelada
ilma olemasolevaid ja ennekõike väga vastumeelne
naeratab korraks nutsin lamentations kirjutas , mida ma
ei saanud aru, kuid eriti tundsin ma nägin kõike ja mitte
midagi otsinud siis nutsin lihtsalt sellepärast, et andis
mulle ja ei lase sa tead, kuid midagi on siinparfüümi, mis
laienesja valgustatudedge kirg valu oli aeg midagi öelda ,
siis mitte ainult , sest seal oli midagi liigubsoontes
jooksisverd mõnikord kaugelsüdames, et ei pumbata oli
lihtsalt , et saada aimu , kui see tababtugev kirg ja
võimas isegihingevaene oli peamiselt inimesi ja oli meeles
, sest sa ei karda midagi, mis tundub lõpuks on alatilõpus
jaalguses ma arvan väärivad ei ole minu või sinu jaoks on
nii , sest me armastame ja tagasi lükata ka midagi,
lihtsalt midagi, mis on sündinud ja õitsebkasvab kõike ühe
päeva ja oliteine kadunud oli nii kõik, mis juhtus mitte
ainult seetõttu, et üks tahtnud elada ühe päeva ja teise
hetk ilma tujukas alati väga tähtis olnudaegaaega
tagasilöök oli ja ei olnud enam piisavalt mõnikordusun , et
sündida , kui ma vaatan ja ei kujuta ette oli tõde varases
eas , mis on tõsi tõestataksetegu ühe hagi saadasüda oli
vaimusünnitus ühendus ilma midagi ega kedagi ei öelda ,
mis juhtus oli midagi kartakõik, mis raputades ei olnud
asjata oli , kui ta läbis oma käe koos mop on alati kellegi
pool , sest siis ei öelda jah isegi mõelda , millel ei ole see
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ei ole põhjus, kuid jah, see ei ole alati niimoodi ja ei ole
kunagi
olnud
tahavadkuid
mõnikord
teebpigem
muutunudmitte vaata siirus võitlust vabaduse Seaduse
üks ei ole tõsi ja ei olejah , sest ma ei ole mitte lihtsalt
tahan olla elus , sest ma olemas ja kui juba arvasin , et
lugeda laiendada ja kirjutadamagada , kui ta kõndis ja
jooksis seisis oli käimas vilitasuta ja smart mõtlemise
teadis liikumise kõndis ja kõndis lihtsalt sellepärast, et ma
armastan isegi kui ei ole selle maailma armastus ei usu
ebausk usuvad mees ja tema leiutised küsimused
eeldused
ettekujutused
illusioonid
onioonide
või
prootonite luua raketid valgus on energia ja seda ei saa
näha , kuid mingeid juhendama ja võib oli mees oli nii
labane oli ainult ette kujutada, ja luua tunda mittekuues
meel nagu seda kutsuti , kuid see oli nii reaalne, et
juhtusiga kord, kui me tahtsime .
Kui me elasime korraks hetked , kas kõnekat või isegi
kuum, keegi ei ütleks, et armastus oli valu , et valus ette
kujutada armastust ilma valu on iganes ta võtab
põletamine särahinge enam kui võite kujutada tõde
onarmastav ja andes isegi kannatab sama ei näe , kuid
eriti tunda ja tekitada valu armastada isegi ei näe , vaid
tahavad kaitsta valu oma armastust suhteid loob kaitse
vale Meeleliigutus sest siisvalu tuleb südamest omavaata
nähameri , mida ma otsin lihtsalt armastada lööb ripsmed
liiva tuul rebib lained näenrannas kestad komistuskivi
tähtedelnutma , nii ettera toidab mu süda .
Kui ma kandnud oli , sest ma ei näe ega nad ei saa aru,
mida elas naeratab päevalille rõõmustada ja kaunistab
päikese kiirte vaba ise ja näidata oma ilu , mis
ummistavad , et hull hirmud kõik on natuke midagi, mis
viidi Ma ei näinudnagu see juhtus olipiin pikka hetk võib
tekkidasosin nüüd ei naera sellepärast, et keegi
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nägimees, kes korraks kõhkles ainult sellepärast, et ta
vaatas ja seal vasakule keegi ei märganud , sest ma
kannatanud vaikis midagi, mis elas ja kannatas
vildistöösel oli külm ma tulin tagasi mööda teed kõike ja
eimidagi üks keegi on kunagi olnud peale , kuid kui keegi
oli lühike silma nägin kindel tegutses selgelt ja olikurbus
oskusi nüüd, etkindel ei Agias , ebaõige vanusessiis ma
vaatasin lakke ja kõik tundus mahajäetud O me O valu ,
et kurb vaatepilt ja innukas lint minu kuulsusrikas selleks
ajaks ma lähenkorrusel ainult sellepärast, et langeb alla
alandlikkuses kõik, mis on inimkonna vaigistadahäiriv
häälhäiriv vaikus keegi, kes ei ütle, et muutub õnnelik
ärkasin ühel päeval, kui ta kaotas mulle ütles, et see ei
olnud rõõm , et ma tundsin ja kõik ühe päevaga
parandada homme oli see, mida ta tahtis lihtsalt
sellepärast, et on olemas inimene on kurb
Inüksindust pimeduse jõuab ei ütle äravend ta ei kavatse
mängida sa südames , kas see oli lihtsalt olla üksi olnud
mingit halastust
Need kivid Istun kirjutan teile , mida ma pole kunagi
unustanud oma naeratus oma ettevõte oli midagi, mida ta
alati tundnud , kui ta oli üksi , aeg-ajalt mõelnud sa
pärast seda ja tundsin lihtsalt mäletan sind .
Iga kord, kui unistuste ärkama ja vaatama mind mõtlema,
kas sul ikka nagu ette kujutada või mõelnud või lihtsalt
sõitisunistus ehitab midagi ei muutu midagi onvale
ettekujutus nii harva unistus on masendav ärgata ja kõik
see ilma muudatusteta lõpuks unistadavõi mitte unistada
, et kõik on võrdsed.
Inkurb ööelu ja vaikne ja väga pahur misanthrope vaikne,
kuid seal onstar särav ,kuuvalgust valgustamiseks ka
kõige äge ja metsik keskkond on lootust keegi
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usaldusväärne kusjuures üks elustab meid ja tõmbasõber,
isegi tõsi kaaslaneigal ajal on ülim keegi, kes vaatab
meile ükskõiksus ilma usk ei tundu armastusega
tekitatakse meile valu kuidagi ei usu , et tegu sõbrad ja
otsin ainult oma naba ta ka kunagi tundaerinevust kes on
sõbersõber ja tunneb usku armastuse isegi valuajal , et
ühel päeval mees oleks keegi võiks öelda, kui öeldi ,
teadmata, sestmees alati teeb midagi juhtuda juured
nende eluviis alates sünnihetkestkasvada ja lõpuks
surevad kõikmees tegi keegi teadis preview ja isegi ei tea
, miks ta seda tegi , mis on mehe ja tema heaolu .
Ma nägin oma silmadegateatud sära midagi ei trigger oli
pingeline ja olipõhjust armastada Vaatasin uuesti jätkas
säradavälimus oli mul win säras naguvahuveini ja tugev
star püütud mu silma oli ilus tunnekirg , kui näed , kus
ma tahan olla tahan, et sa minuga samamoodi on
kirjutatud selles scroll mis on mulle õlale nutta , et keegi
taha olla alati ja olen alati soovin, et koht, mis me
võidame meie kuuvalgust ja sama täht alati särav.
Ma ei saa aru või ei mõista seda isegi lihtsalt ei tea
piisavalt teadmisi realiseerida teada nii et jah võiks väita
teavitatisündmus oli kaugemale juhtus lihtsalt tahtsin
teada, kus ta alustas ja lõpetas viimaks tahan, et sa
teaksid, et vaatamata kõigele , mis võib juhtuda ,
mislõppu ei oska ennustada , et ma ei unusta sind ja sa
võid alati loota meie armastus igas olukorras , sest see ei
ole mitte ainult kirg vaatasin pimedas näginsügavus õhtul
oli aega, et lõõgastuda suurendadamuusikat raadiost ja
andke mulle kaasaöö onkaaslane jagada kõige tundlikum
tundeid , sest ta hoiab saladusi jameeldib seda nimetada
Püha öö see on alati hea kõrva , kuid ütleb vähe , kuigi
alati salakavala ja nii ma olen õnnelik .
Kuidas elada vang kogu maailmalehk vabaduse ärevuse
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tunnet vangistusega suurendab pinget närvid blink ilma
näidata teistele, et näe, võlakirjad , mis on vabanenud
meile, et lahti siduda meeldib olla vaba ja loomulik midagi
enamat banaalnevõi seksikas või ma ette kujutasin ,
kuidas see töötas oli kirjutada ja midagi ette kujutada ja
esindab oma olemuses vulgaarne seistatunne ja vaata ma
kirjutan kõike, mis läbismeeles ta rõõmus loodan, et sa
lugeda ka .
See
isik
üksildane
positsiooni
ja
sihitult
see
meeltesegadus , mis tõukab meid unustusse täielikult
hävinud tunnetung hingata usun, et see on see, mida üks
nägu elades pilkohkama sigaretisuits laieneb ühe
hingetõmbega teise järel hinge silmavaataminuti läbida
sigaretipõletustele aeglaselt midagi ma otsin pidevalt
nüüdsest teise hinge ,sõna enne ajaviidet loodan, et see
sõltuvus minema ühel päeval juhtus, et läbida visadust
vaeva vilja maagia positiivne suhtumine olimidagi head
või isegi erandlikud originaal oleks , kui need
tulenevadiseloomu ja tahavad olla paremini ja rohkem kui
seda!Võitja ja lõpuks valdavhommikul vallutaja vaikses
öösel kõik minu käessaagi kõik illusiooni järgmise
tingimuse , et olla õnnelik või väga õnnelik lihtsalt
sellepärast, et tahtsin
Ja kui kõik osa sellest, kuidas me tunneme asju täna see
päev mis tahes century'm eelsoodumus õnne elada ma ei
ela selleks, et kuulda, mida ma kuulsin , mitte see, kui
ma ei ole ka Reborn elada tehatavalise millekski
delikaatselt ebatavaline jubaesinebteadvuse midagi, mida
me ei pahanda ma lähen edasi kindlalt teada midagi,
mida ma iga päev alati elada uskudes kõike, mida me ette
kujutada on tõeline saavutus , kui me oleme orjad mõned
vice või vooruslik saa ümbritseb seda ja jätabhüppab
jookseb lendab kujutlusvõimemeeli teeb südame nael
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ükskord jõudalõpliku vabaduseisik, kes ei mõista kohut
oma tegevusega on on elada vabana .
Ühel päeval läksin liiga kiiresti ninaga mind oli varsti
tagasi
ennistatakse
hingussõeluuringute
ja
usaldusetaastumist ja nõudis elas kui oleks teine lask
võttisaeglane,
kuid
stabiilne
ja
kindel
samm
tagasihullumeelsemaid rassi maailmarassi nimetatakse
elu oli tema , et ma võidelnud ja jõudis eesmärgiks olla
õnnelik, et hästi paigutatudrun ... via hädas üksi on vaja
vabadust ja see on õde üksinduse ning väljuvate alati
esile ainult esimeses jaLõpuks saab ainult olla ise esimene
ja viimane run üksi, kui see olivõitlusvaimu , kuid me ei
ole kunagi üksi on elu edasi ja mis töötab elada ja olla
esimene ja viimane , kui hakkametsükkel on loomulik,
etkõrvale viimaks , kuid on kohad, kus me oleme võitnud
, on seega esimene elu ühes kohas ja teine last but
kunagi lõpetada nii, et ükski jooksjarassi elu me alati
võita ja samal ajal kaotada ja see, mida on võidelda ja
edukas elu !
Powered by vaba mõtisklenud , equacionei ja lõpuks
võttispartei tegevusrahutus mees muutub õnnetu elu ,
mitte ainult siis, kui ei suuda vait olla on vaja otsida õnne,
mis tuleb seestpoolt , sest me tahame midagi
kannatamatult väljastpooltsamuti seda muret teeb meid
kurvaks taluma üksindust ja seisata meile jõudu
saavutada elame ise jõudnud õnneliku täius , kes soovib
midagi , sest leiti, ei mõtle ta autistlik eluviisi aga suurim
õnnon meie sees .
6tar seal ... 6tar seal, kui ei küsi ... 6tar kui ei ole vaja ...
6tar seal, kui sa tahad ... 6tar seal isegi kui ei ole ... 6tar
seal, kui ma ei tunne ... 6tar seal, kui mindleegid ... 6tar
seal, kui te arvate minust ... seal 6tar pro iganes kaasas
... 6tar seal, kui sa ette kujutada ... 6tar seal isegi ei taha
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... 6tar seal lihtsalt sellepärast jah ... 6tar seal, kui
mindarmastus ... 6tar seal, sest sa olemas ... 6tar seal,
sest te unistate minuga ... 6tar et oleks siin ... 6tar alati
olemas ... Mida ma arvan 6tar seal ...
Kui kunagi näha, ja öelda, et see tundus huvitav tüdruk
tüdruk , siis tuli midagi särav pilk rõõmsamaks ja
vahuveini naeratus olinaine , kes tahavad ilus ja
sensuaalne ajastutest , nii et võrgutas mind ja kunagi
tahtsin seda tunda gostas-sa magic ?See oli minu päev päevalt .
Ühel päeval ma mõtlesin kõik , et lihtsalt sellepärast, et
see on, ei tea, mida ma ütlen ja siis kirjutada oli erinev oli
isegi kardavad , et unistus on ja ei tea, mida juhtub ma
püüdsin kirjeldada , milline oleks kunagi näha siin
lõppesreis üks maailmavaikus , mis eksisteeris ja et keegi
kandis usu, et keegi peaks tegema just seda, mida teised
ei ole julgust ei tegutse, kuid nad teavad, kuidas
ignoreerida heaolu keegi, kes ei tea , kuidas otsida ja
vaadata loobuda ja arvad!Kustutasigaret,kokkupõrge
algab ülejäänud paranemise soov.
Ma kirjutan ajada ja luua .Nad veedavad kaks minutit
algab tõde kirjutada ja midagi muud sa ei sa .Ma tunnen,
et ma ei saa , teisalt tunnevadsõdalane, kes on otseses
,win
.Kas
16
minuti
kaugusel
kustutadasigaret,
kasvabsoov relight ta .Kõik läheb , kui tunned , mis
toimub.
Mõtlen , et sa pead ootama .Nõrkustung soov võita kõik
tulevad nagupäikeseloojangut.Olemas pidevas kontaktis
soov.Ma arvan, et poole tunni pärast viimast korda ma
näen ennast ja ma tunnen , kui ta möödus aeg.Reisid
sekundit , minutit on nagu raketid , et tähistada iga
ette.Ma tunnen veidi , mõtlesin, kuidas ma jõuanette.Seal
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on tagasilöök , sest seal on juurdepääs sigareti.35 minutit
vaatateo Soovin tühistada .
Ei mõelnud , tegutses mehaanilised ja menetlusõiguse
režiimis.
Mul oli see juurdepääsu protsessi käigus väljasuremisohus
olukorrast.
Recoloco mind põgus ,spontaanne loomine .Sõnad ,
laused tegevusega ja ühendus.Ma kuulen raadiost, etkava
võib katkestada , ma mõtlema ja kaasa tundapõhja .45
minutit veel ja vaata teise sigaret, ma arvan , muidugi!
Kõik kuid peaaegu kõik paneb mind mõtlema ja et me
peame astuma .
Ontund tulemusena 20 aastat 30 mul .
Me elame 66% elu mõelnud100% , et33% ei anna meile
.Oli keeruline , kuid selgitatud.
Kui ma tõesti peame võitlema ja soov õppidavahendid
tegutsemiseks
Pole lihtne , ei ole raske naasta suitsetamine"just "
sigareti.Ilmubaega ja järgigemarsruudi, mis ei ulatu .
Muidugi, ma suitsu
sisaldama puhtust.
Nad veetsid
esfumacei .

kaks

olukorrast.Minu

tundi

03

minutit

iseloomu
ja

siis

pidi

arvasin

Kas teil tekivad , midagi on sortir .Hakkasin naeratada ,
mõtlesin, et midagi saada .
Lihtsaim oli loobuma , aga ma nõudma .
Suuremad ja arvasin, et ainult öelda, ma võitsin .
Ebaloomulik midagi oli ebanormaalne.Nagu ma kajastada
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, parim tüüp teeskleb magada .
Tahe on tulla , kuid ma ei jookse ära .Ma ei ole kerge,
kuidenergia kunagi ei jäta .
Ma tunnenvälk jõud, mis kunagi varjutada mind.Ma ei
muutu , see ei kõhkle muuta kõike .
Ja ma tean, sest ma teen seda.
Rahulik ja banaalne sigaret, veidi kõhklev kui tüütu.
Kui ühel päevalkajakas come'll palume tuua tagasi sul oli
mis mitte kui midagi tahtsid kõik kaotatud ma teeksin
ilma sinuta seotud kirjeldusest kirg olihiiglane armastus ja
alati Savvy kui mõtlen sulle , mille kauduma kaotasin siin,
siis seal nagu ma tahtsin ollavulkaan meeldib segada oma
südames, et hiiglane armastus, alati võidukas kuskil ma
tundsintugevat soovi riigist my world olete alati tahtnud ,
eriti kui te naerate välimuse õnne olnudtugevam kui
kõikelekter, mille kaudu kõik praegused , mis seob meid
kunagi lahutab meid kunagi olnudkavatsustjuhuslik
kohtumine kujutadasild üle jõe , kus kõnniteel juba
tähendas
midagi
nägintegelase
ja
jooksis
ja
peitislugesinpaberi magus sõnad nagu mesi tähed ei
olnud jama oli tähendus ja maeti minevikus midagi, mis
puhus tuul ja mõtlesin , et nägu värvitud harjaga
armastata raamistik , et sa olid osa nende kunsti olid
värvitud ekraanil , oliIseenesest on see aegade.
Joonis
Põgene , jooksis , kuid ta haaras mind ja tõmbas mind ,
võttis mind temaga.
Neetud näitaja , mida me ei näe , kuid mis propageerib
.Ta
on
tundmatuseni
kujuhaldjas
välimus
kogemus.Pomisesjoonist: kardatemees nägu !
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Jah - ma vastasin mõned hirmu.Ära karda , sest ma
olemas ainult valguse juuresolekul .
Olen rääkinud valgust ja energiat, kuid mitte kunagimees,
kelle nägu tundub teadlikud ja mõnuga ja käivitada
põgenevad ilma saavutada oma füüsilist .
See näitaja onolend pimeduse , et ei saa elada ilma
valgust.Kummaline onvari , mis peidavad sa pimedas ja
vaikuses.Aga järsk valguse ja selle mütsi ostentas näota ,
must.Ma taevasse , võimenduvad koosmoonutamist oma
välimust ja moondekivimid valgust.Mööda jõge taevasse
kui keegi jõe Sultan õhku ahastus ja reageerida kiirusega
musta taeva ja densifico mulle tilkkristall ja edge
vihma.Agamees nägu vee tungib minu keha ja minu suur
gabardine tohi leotada .See on valmistatud vari.Need
kujutletavad arvud taasloodi minu surnud õhtul chase
põgenevad pimeduse ja valguse nõudlus.
Ma olen sõber ebaõnne vari.
Kõik halb on see näitaja ei ole olemas.
Onpuudu välimust .
Cry vormina elukestva rõõm väljub Kahtlane hing,
End kaitstuna teistele jakohutav sumin hinge.
Mis tõuseb ega langeb , kuid alati tõusebkelmuse pask .
Mida sa näed on tõesti suur ja mitte sügisel kalju .
Onkõrgusedlained,
kadumisele.

kus

roheline

valed

ja

sinine

Pikendusjuhtmed punane hoiatus põhimõtteid teised.
Tume, sünge , kergemeelne ei ole alati olemas , sest see
süvendab meeleheidetvalju ja vaikne karjatus .
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Sõnu viitab vasta üleloomulik magic , mis hõlmab kirg.
Ilmasaagi , on täht ehitabkirjanduslik seina sõnade
tegemistvältimatu fakt ... kus voolab kirjalikult ja
pisaradpurunematu rahulolu , kelle heaolu ei ole vastu ,
kuid
kui
see
saab
taaselustatud
ja
tundub,
etmurdaAntarktika jää, mis tõrjub oma võlu on üks
pimestav olendid ja kuidas see kaob arvesse põletamine
tulekahju soov hääldadakaua teada.Ta kirjutab ja
tõlgibhinge valang loomist masina .Nende hulgas read ja
ütlemisi siin on, mida keegi mõtleb ja muud märkused .
peapööritus
Alguseskalju , sest aeg ei ole lühiajaline.Paralleelselt
langebhalb algus , arrefeço .In kikivarvul tasakaalu ja ma
hüpata , sukelduda.Ma ei takistaks mind, hüppas ja
kujutlenud peapööritus.Kiire südametegevus ehmatas
midagi, mida ma ette kujutada reisil.Onees, ma
nägineluigateise libisema üleõhu .See olivabalanguses sel
sügisel on tabanud maapinnast ...märg tar maanteel
paistab õhus hingetõmbeaeg taust on külm!Märg asfalt
tundavärsket vett , mis helendab pimedas mäleta säravad
ja taevas ja see oli nii tugev, et kohapeal tugevalt
mõjutada see hävitada , mis oli tulemas.Kell on peatunud
ning surematuks hetkel oma mõtte .Kiirusel ületuul tuli
tailspin ja coiling ise välja ja roos, roos, tagasi eelmisele
hetk olla hiljem nimetame seda nii tõstasügisel, kui
langes taevasse tõusnud .
Uhkus tunne nagu ma näen teiste kandis keegi, kes
tundis ja ei näinud üksteistnaha teiste lootust kunagi
sofrais tõuseb vaimu abi ja vastastikust abi , kuidas on
rändrahne need takistused tekitavad uhkus sündinud , et
kuidasma veendumust , kuna maailm tuli võidelda lõpuni
ja tagada teie ja lõpuks ja põhjani üksteist tundma ja oma
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maailma piirded kunsti tara seal tekitada puhub kõik
läheb
läbitunnetabas
aasta
lõpuksMõõgavõitlusekannatavad tahtmatult edastamise
võimu võita ning neil särab onvõitja ja kaotaja kukkudes
tunnevalu, kuid tõuseb ja langeb seoses onfighter , kes
võidabvalu ette kujutadakõrge viimases vaatuses ja me
oletustele au võitja ja kaotaja kõik võitlejad väärivad
soovitud võidu.
Sel hommikul
See olikergemeelne ja piinlik koitu pisaraid mitte
kaugelliigne nutmine , et mõistlik nägu liisunud niiske
hommikul jubaöösel eelnes lasi saabus aegnutma ja ütles,
olge päikese tulla ja aurutatakse pisaradallakäik ja kogu
maailm on pilved, lihtne naeratus ütles üllatunud otsustas
mulle otsustada , mida pidi tulema hakkaks kontrollima ja
selle tõeliselt proovileotsus tehti ei ilmunud välja kuhugi
sa väljuda tunne , et fond oli tunneminutharjumuste
umbes julgust ja sihikindlust karjane loodanlõhe üles ja
selgitadaudu ja reeturlikud tuul tulisoov saavutada
midagi, mida võiks saavutada .
Luck käivitatakse aeg armastada ennast ja eduvõitlusi ja
lahinguid täiuslik shot oli täpne järgmise päeva
tabaspointer lugedatundides, minutites ja sekundites ning
vabastas mind, nagu võluväel oli see päevrõõmu ja
rõõmuga nägin rohkem kui enamik inimesi oli erinev
viinapuu meeles oleks kindlasti juhtuda lihtsalt surtir .
web
Vaatasin tõsiselt minu ümber näginmaastiku ja ei ole kole
nägi ühiskonda näginveebis, kus kõik on omavahel seotud
ja kõike, kuid ma arvasin, etämblik oliplotTõeline draama
surm oli visiidiämblik jaweb oli temaselline supper
võttisämblik , kes kannatasid kõige rohkem ja kõige
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vähem kudusid stung inimesed ja kuidas see uinus see
hävitav calhava kõik on unistanud , et need, kes surid
oma web spider olikole surma lakkas olemast ja suremus
oleks alistuma see oliunistus on surematu , kartmataweb
,ämblik ja elu kõiki alistuma , kuid see on meie
moodustadaveebi ja saab hea elu ei saa kole olla tahe
elada
ja
ei
vaataämblik
kui
lõpuks
vaidkuidlõpukstsükkeläriühingu / web , mis on alati
valmimisel hooneweb arenes jaämblik ole lahendus on
web ,kole ämblik ja mu kujutlusvõimet.
Kohv tuled ei põle sigaret vahel kuri ja röstitud kohvi
saada see seda ruumi onõhuline , hästi käinud , kus
inimesed tulevad igalt poolt ma näen ennast tulevikus
luualoop selles ruumis , kus ma kirjutan ja siis
oneesmärkloodan jõudnud umbes 2000 tundi , millest
umbes ühe pühendada ennast päev selles ruumis , mida
hakati nimetama kohvi tuled , kus ma loodan, et
valgustada liinidel minu päev -päevalt tundub lahe
energiat
isegi
instant'll
pidama
igapäevast
protsessikirjutadapidev luua, tiir , mõtlemine ja
kirjutamine on midagi, mida ma leida põnev ja
väljakutseid mere kujutada ennast minu maailma merede
vahel alt on elu!Ujuda ookeani kirjalikult, kui ma näen, et
tint voolaks luua kauneid liinidel tekstid , laused ,
luuletusi või lihtsalt mõtteid ilma palju tähelepanu ja
sademed, isegi pinget ei eksisteeri kavatsusi minu
ookeani
jahi
up
tähti
harpuunid
saavutada
taustalsüdamed , et tunda erinevaid emotsioone ,
aistinguid , kuid oluline on see, et sukelduda meie meri ja
eriti armastan eri meredel.
Ma valgustada laterna laterna võimsus energia vaata
kustutabvalgustatud tühi , täitke tunne ärkab minussoovi
lõputu juhtub, ethelendav leek süttibpärastlõunal läheb
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aeglaselt , väga laisk on kerge äratabsärav välimus ja
kuidaset tulebvõit olemasoluteadmine võib olla annab
väljatihe parfüümi, intensiivne ja nakkav vaatalõhn, mis
tunneb rõõmu hingata ja kui hea iga päev kunagi
hingame sama õhku naeratusnaeratus ei ole alati täpsed ,
kuid miks sa ilusintiimne väike naeratus ,märk rõõmu ja
koheldavaimustusväga loomulik ja pingevaba ajatu
rõõmu, kui mõistlikult naeratus tabas mindsärama , et
kavalasti ei pahanda ja kui puudutad mind on erinev
stunning'm veidi sügava mõtlemise hetkeks nagu
õnnilmubreaalsus duaalsusrõõmsameelne naeratus pilk
liiga ere nagu ma olen mõnikord näinud.
Fado fadokohtades , mis tähistab nostalgia ilma vanus
kauge kõrbes , aga väga lähedalpeakorter näha sa soovid
ostukuulutus ainult sina tunned ei kuulu mitte kõik, mis
ma kirjutan , kuid ma tunnen, mida ma kirjutan .
Siin on lihtne , kuid ei ole vähenenud sõna , et mu süda
kuulatestuul tuule usaldada teile paar sõna kirjutas vihma
, et koospostitus oleks öelda, see muudakspäike disain
kiirtega ja sama ütleksin, et sa oled mu energia ja sa mu
päike alati paistaks isegi neil päevadel, mil lumi oli seda
mõtteviisi , et tuul oleks alati puhuda .
Mõtle , peegeldama ja tegutseda või mitte tegutseda ei
väljenda tunneb ja kui raske on tunda ja väljendada mitte
ainult mõnikord piisa lihtsalt olemas vaid peegeldavad
enne reageerivad nagutunne protsessi ja teeselda,
naguarvasin kontrollimise seadus või mitteTegutse nüüd
vaatatargem siis teeselda .
See ontunne pärast peegeldada pigemreaktsioon, mis ei
tunne ka riputada mõnikord vaikusmõelda ja lihtsalt jääda
oma kohalolekuga , mis tähendab olla .
Takistus ei oletakistuseks võitanäidata ennast kartmata
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mõnikord tunnetegija , kuid huvi on elada ja võidelda meil
arendada seda mõnikord on kasvada ja õppidavõitlus elu
meil on alati reageeridakaotus , ebaõnne takistuste
ületamiseks onmaksimeeridesI ületamiseks on suurim
rõõm võita ja annab meileõige väärtus ületada meiega ja
saada väärtus õppides kaotustest ja lõpuks võita on
sisuliselt elu.
Veeteede ringiratast vett veerema merre,liiva ketramine
tilkhaaval teravilja teravilja imelihtne veerevat , ostke ühe
käega ookeani langeb teise liiva mere ääres ,
kunavastuvõtva kastetud lahti ise küljestvabastab ise
paisubmõttes , kel on kõik nende käes , kuid mitte kõik ei
ole kõik on saavutatud mõnikord põgeneb käed selle
vahel, mida me tunneme oma südames ja käed kõigil
onpõnevust jasaak mis ilmneb moodustadeskeeristorm .
Pole see, mida öelda, on tõsi, kuid see ei ole absoluutne
vale!
Põlevad valukadu.Kui aga kus sa oled?Mida ma tegin ?
Ma ei unistada , sest ma olen ärkvel ootel .
Tulete , päästab mind sellest kahin külmavärinad mulle ,
undo mind murda mind ja korrumpeerib ja ütleb sa ei ole
!Kus ma olen, ma tahan rohkem , ma ei saa hoida ainult
elu- ja hingamine.
Way läbi rindel ja vaata midagi, mis hoiab mind liigub
edasi.
Kuna taganema ja saada tagasi , kui ma isegi ei mõelda
või olla .
Ma tahan põgeneda , väljasigareti , kokkupõrgekivid ja
Fulminaadid .
Mu süda on nagu see sigaret , mis läheb läbisoov
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taaselustada siisüks, mis tõukab mind jasõlm unties .Ma
ei , ei taha ollalahtine niit , mis seob saabub käepidemed.
Ei taha olla , mida sa ütled või öelda mulle , ma tahan olla
, mida ma tunnen .
See sõlm , ei näe , et strangles ja pigistab ja hävitab .
See lips on katki.
Kõik tagasi nulli .Ma tahan olla 0 ilma loogilise jätkuna , ei
taha olla positiivne või negatiivne , kuid te nõudma , et sa
pead tegema ja juhtuda.
Lubage mul .
Miks nutta ?
Ma ei tea , kuid alati teada, miks pisar langeb ja lahti, ma
tean ka, sest mõnikord ma joostavigu teistega ja kuna ma
hoian kinni .
Ma tahan nutta , ma tahan tilk mulle .See kibedus tunne,
et jätab mind sooja külma judin , mis aga väärt oma
pisaraid, ja naerda ja tunda .Lõpuks hoolitseme lõpuks
jõudispisar ei tõstetud , kuid alati varitsemine ja jookseb
ees pisar ükskõiksust.
Ma mõtlesin , nagu sa oled.Nii tavaline , nii nagu mida te
arvate , onstandard .
Mind ei huvita , mida lugu , ma tahan näha, mida sa ei
anna mulle , mida ma vajan , mitte sina.
Tahad mind.Teile ma tahan sind nagu sa oled alati olnud ,
mida ta mõtles oli see, mida sa olid või kui sa ei ole , sa
teed nagu te teete .
Ma olen mina.
Ma ei tea, kuidas ma hakkasin seda lugu ma arvan paar
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jõuab , kuid ei noolt egavibu , rääkimata sihtmärk.
Mul ei ole selleks lüüa , ma isegi ei kaalutud taria , ma
tunnen, et saavutada on mina,nool liigub südamesse , nii
et mu valu.Üksildane süda , mida iseloomustabinsuldi kui
revitalizes ,valu on liiga tugevtahe pumbata .
Ma ei ole tasuta.Ma ei saa kunagi täiesti tasuta , armastan
oma vabaduse, kuid ma tunnen seotud kellel on armastus
minu jaoks.
Sest nad armastavad mind ?
Oleks tore .Nad tahavad olla vabad ja lisatud keegi.Tahad
mind üksi ja tähelepanuta.
Ma ei taha midagi aru , ei taha mõelda midagi , sest ma
vallutada , ma tahan eemale lähenemas.
Ma ei taha armastust öelnud, et vabadus.Ma tahan , et
tilk , mis on minus .
Ahastus , kahju.Oli ja enam on .
Tulihetk tundmata vasakule.
See looduse teha ja tagasi võtta ja rohkem, et öelda,
mida me teeme .
Ma ei taha midagi teha , ei taha ära minna , ma tahan
minna sinna, kus ma ei saa .
Ole läinud ja midagi ei too .
Ära nuta , ei naera , ei usu , ei näe ja tunne, nagu ma ei
ole surnud.
Mistragöödia !
Ja ma pean minema ühel päeval ma ka alistuda .
Kuidas nii?Jah , ma ei tea , miks see , miks , aga ei taha
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mõelda, mis on edastatud .
Ei taha võidelda , ei taha olla nii palju kui keegi, kes
kunagi oli .
Hääl kummitab , kes kurdab .
Hang On .
Ma sõidab , ma tulen ja minna kannatlikult .
Mis ma oskan öelda , mul ei ole , ei ole palju ja teine , et
ma puudub .
Tungib mulle tuleb mulle ei taha.Ma ei taha .
Ma ei taha tagasi minna , ma tahan siin olla , kui muusika
mängib ja tuul puhub .
Ei taha olla , kurat, ei taha olla ingel , ei taha taevasse või
põrgusse.Ma tahanmaal, kus kõik on olemas.
Ei taha lahkuda , ma jääda sinna, kus ma olen, ma tahan,
et kõik seal, lihtsalt mulle ruumi hingata ja mõelda seda.
Kujutage ette, ja luua oma olemasolu .
Ma tahan õhku hingata.Tahad mind lahti , nagu õhk, mida
me hinge .
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Kirjutasin , mida on läbiv pärast lugemist, mida minu
olemise soovib edastada .
Ma tean, see ei ole kerge .Ma arvan, et palju ei saa öelda
, palju ka seda, mida ei mõista .
Ma ei nõustu .
Keevaline soovite keelduda mida vaesestab mind.
Tühiste asjade ei ole koht südames onpalju emotsioone .
Mida me näeme lühidalt saab märkida oma südames .
Ta ei saa seda , ei taha näha, kuid tunnevad, milline on
sinu silmad näevad .
Ärge avage silmad südame , sest ta ei näe ja kannatab .
Ma olen siin .
Kas sa näed mind ?Arvan, et mitte !Kas sa tunned mind ?
Samuti ma arvan, et mitte !Mida sa näed mind ?
Um , olin siin et sa esquecesses mind, ei kannata ole sind,
sest mis meid ühendab mõnikord lahutab meid , aga ma
ütlen teile, ma olen siin .
Ma ei teeskle
Ma kirjutan ja lase tal voolata .
Mida ma kirjutan , on kahtlematapisar .
Nagu ma kirjutasinpisar nagu ta on, kurb , üksildane,
märg, lahti.
Lubage mul pühkida pisarad , valu , oma kurbust , oma
üksinduse , et lämbumine , et on üksi olla .
Lubage mul lakkuda oma pisaraid, ma joon seda valu
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tunned
Ainult üksi .Minu jaoks on see mind, vaid mina!
Kuidas ma olen?Just me .
Tunne laieneb tõeliselt valutundlikkust .
Mis tunne on , et me oleme.Ma arvan, et umbes läheb
kaugemale sellest, mis on pärit välismaalt.
Sissepoole tean, et ma ei ole, et on olemas teised lihtsalt
vaadata meid, kuid ei näe sama , et ma lahti lehti , ühe
lehed , lahtine lauseid , lahtised lehed , ühe lehed ,
lahtine laused , tahavad kõike maha tulla , ei tahapäästa
midagi, ma tühjendada ise , just nii evoluirei , et kõik,
mida ma kirjutan , kõik evaporize , esvaísse aasta
kirjaslause rohkem valu, iga sõna teie valu , ma kirjutan
mind vabaks .Ei taha kannatada.
Teine päev hommikul ,värske hommikul õhku, lärmakas
liiga .Ma tahanöö , vaikne öö , kus ma näen
pimedasvalgust, siis kaasa võtta .
Olgem liitudavaikus ja pimedus .
Teemekerge infosulg .Sides , nurgad , nõidumine, ilm,
luuletusi , lauseid .
Ma tahan olla sinu valguspimeduses .
Nagu ma lase ennast minema nurkadessügav loodete
mängidakandleid kõrge Mermaid .Ma tahan jääda ja
vaadata teid ilma ütlen teile, mida ma kirjutan .
Et ei unusta sind kunagi .
Mitte midagi!Kas midagi
Eesmärgiks nende sõnadega on null .Ma ei taha, et sa
lugeda, me ei taha enam kirjutada ühel päeval tahan teile
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öelda .
Aga nüüd tahtsin natuke midagi.
Ma ei tea, kas te loete , veel vähem aru, mida ma pean
teile ütlema .
Mida tahan, et sa märganud, et entendas ja kõik, aga
moodustab mind ja seal saab mind usaldada .Aga ei ütle
kellelegi .
Mina ootan surma decepe mind.
Surm ?Ei ole surma !
Ja see on alati olemas.Ma ei karda surma , vaid kaotada
sind.
Mitte, et midagi mulle haiget , kuidkogemus , mille kellel
ei ole vahe olla , siis kuidas saab see olla nii ?
Ma tahan midagi , vähe ja palju kõike, mida ma tahan ,
ma tahan midagi ma kordan, ma pidin kõike, kui ma ei
teadnud, ja nüüd ma tean, mida ma tahan midagi ,
millega jäeti rahuldamata , mis on ja ei ole , ma olen
vaba, vaba kõike mullesidemed ja langeb minu kibedus ,
mis on pea .
Lihtsalt , ma tahan olla !
Kas ma võin olla mina ?Jah mina ja kõik , see on midagi,
mida ma ei taha ." Timeless "
Hit,
ja
tagusid
lakkamatult
tabanudenneolematu
vooluanomaalia või vigastatud siis ühel päeval avati enam
tagasi tulla seda teha oliavatud ja koheselt lähedale ma
hääldada , oli minu, vaid alati minutellimuse see , sina ja
mina ühesõnaga siis südames !Sügav kurbus olla
Ei ole teada, olla teadlik ja õppima elama koos oma
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intiimne vaata,vahe on ebaoluline ja on kuuluvaid on
midagi, mida alati kaob justkui loobutakse, ei
vastumeelsust sisuliselt ainult tahavad olla onselfnäete
taustal meie sisemine ja seal näeme, et seal on midagi nii
halvemad kui manifest kõrgem vaatamanifest arvan , ma
ei lase väljendada , kui palju madalam ontase, mida me
asetame ennast näeme , kuidaskõrgema mina ,järjest
enam on lähedal üliväike alati mõelnud utoopiline vaata
sündida , elada ja õppida ja kui sa tõesti aru, teab, et
palju jalutasid kõike ja teavad oma enese mis on
muutunud?
Kõik minu vaikne maailma!Kuidas nii?
Sest ma olen valmis muutuma ja nägu kõik, kuid peaaegu
kõik tulevad minu maailm minu maailm vaikne?See
onmõistus , mis ütleb mulle , et teha õiget asja nii !
Kujutage ette ? !Mõõde stratosfääris piiranguteta
laiendamine siseneb pettumust magic ajatult välja
tasandil illusioon ennast alatitume välimus tõsi illusiooni
sõna juba rääkinud pettumust ;Dora põlvkonna sisemine
konfliktlihtne piin , et võidab igal harmooniat .
Enigmatic , sügav ja tundlik , mis onmittesiduvad kirjas
energia palju tähti või kirja vähe sõna.
Siin onmenhir mis settivate ja kirjutamise palju vähe
öeldud .
Asjata asju jõuate palju on need, mis ei jäta teid , teised
ei kannata .Et öelda , etsuuremvõitleja , aga sa "
kasutada " , et vähesed seisab , kuid need sisemises
väikseim väärtus on , et ainult saad .Elus, kasvada ,
õppida ja taustal alatinatuke utoopiline know .
Siin onpäev natuke, tahan lihtsalt järjekordne õppida , et
kirjutamine oli ühendada teadja tavalise teadmisi
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teaduslike teadmiste nad mõlemad seletada ainultsügav
tarkus, mis loeb +
Ma alustada , kui ma tahan lõpuni.
Suitsu laiendab sisemuse oma tuppa .Sest minu salongi
ka , see on rikutud.Ma tahan , et murda sinu ja teistega.
Ma saan ?
Tugevus , tugevus ja jõud, mis kummitab mind ja ütleb
mulle , et edasi liikuda , kartmata !
Sa lõpuks enne minu päeva .
Kõik väljast I lükkab , kui ma tunnen ... Ma ei tea , aga
siin ma jätan oma väike lugu on sellel lehel , siis tõstsin
uudishimu väike lugu .
Mida ma ütlen teile neid lehti on minu jaoks leidatõelise
mina , et minus elab , ilma välismaailmaga.
Kuidas on see võimalik , et me näeme , kuidas ma
kirjeldada minu lugu .
Et
enam
ette,
taganema
tõepoolest
valmis
minema.Suitsetamine on endiselt läbima selles ruumis.
See lugu algab , kui lõpeb.
Mida ma teile öelda , et võidelda kõike.Vaatame, kas ma
saan lõpuni ja öelda, et ma tegin kõike ja mitte midagi ,
sest maksimaalsesisemise minaga .
On
saabunud
siin
lühidalt
lehekülgede arvu lugeda , miks.

sigarettide

korranud

Võtamevõitlus , see on aeg,
Sopra tundides, minutites , sekundites.See on läbi !
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Ma alustada , kui ma lõpetasin .
Ma olen valmis seda suitsetamise läbistab akna ja heide
õhku, ma tahan olla see suits on ainult õhku.
Ma tahan hingataõhku
Ma tahan ujuma ja ette kujutada, mida siin ütleb .Mida
ma ei taha seda teha , alustada lõpuks alati samu vigu .
Lahing ei ole kaugeltki veel suletud .
Mida ma tahan edasi on tunded , olukorrad ja konfliktid .
Javõitlus on võitnudolend, kes ma olin.Ma tahan ollateiste
näitaja death mind.
Minu enda teadlikkust , mis teavitab mind ja ütleb mulle :
tekivad võidab sind
Siin ma seisan , kuid võitlevadliikumine, mis jälitama.
Minu suur , on minu enda .Tasuta ennast , laiendada
ennast , lubage mul olla sina minu kaudu .
Alustas siin, mida ma teen .Millised on küsimusi , siis
toimige ei kohkunud , vaatajoonis, mis kummitab mind.
Kas , korduda ja uuestisünd elada ja tunda
demagoogia ja illusioone , elada , mida sa ei näe.

.No

Sest alles siis te edusamme , tõusta ja öelda.
Ma tahan olla see, mis ma olen, olen mina.
On see, et ma olin ja misjoonisel on.
Ma olen nagu ma ette kujutada.Kui death mind ma ütlen
teile ette.
Vastamisi mind ja vabastab mind.Lõpuks veel alanud .
Kõik,

mida

arvasin.Hoiduge
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selle

on

death

teile

jalõppkaabel olete sõbrad .
Enam ei ole kahju seda hetke .Lõppenud piin , ta
puudutas mind ja sosistas mulle , oled sa seal ?
Nüüd on lõpuks algusest peale, et ma aru siin.
Sest nüüd ma ütlen , tule minu juurde ja sisaldab mind
võidule .
Major mind muutuda sind .Omab mind!
Sul on viimasel ajal minu lõhn.Jah, sa lähed .
Ära näita mind kurvaks oma lahkumist.Muide ma otsin
oma teel.
Mine nii sa tulid , kuidas sa tulid .Ma ei taha teid, te olete
rohkemroomav ebaõnne .Teie kohalolek onsolvang .
Ma tean , et sa kunagi võitnud, vaid kaotas .
Sa oled nagu suitsetamine sõberhaigus.
Osa ja mine, mine läheb , et saabumisel ei ole olemas
.Nagu ma ütlesin, Emano oma lõhna , et ainult ... ires
võita teise maitse ja parfüümid .
Võibolla sa ei te teate, ei saa sina meeles, mida provocas
teile.
Kuna ma tean, et sa mäletad paar aastat.Aitab nüüd, et
siin peitubsoov jätkata teiega.
Ma soiguma oma kohalolekut algselt arvati , kuid omen
väiksemate tervisehäired.
Kas teema ja ma loome seoses siiski katastroofiline ja
illusoorne rõõm elutingimused natuke nõrk.Julgen kestev
.Sest ainult siis olema kerge ja loomulik , et toidab mind.
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Cool, rahulik, soe ja harmooniline saabhüvitist
Natural tuul voolab aja alati tundnud oma põhja
.Õhuvoolud bafejado meie vastu on tormid meie ees , on
loomulik, et suitsuõhku ennast .
Kus leiame looduses väljaspool kui sees harmooniatasuta
hoovused .
Lilled, kasvab ja ühendab juurteni vabanemist.Wills
ühemõtteline meie kohtumine onväga roosaaegadel kõrbe
liiv
ulatudes
pinguldav
põhjusel.Tõusevad
vabastadesinimese labane pilt , etekstsentrilisusintiimne
suhe, mis meid lahutab .Me oleme erinevad , ma olen
loomulik ja orgaaniline sa oled Kunst- ja sünteetilised ja
seega ei exprimas ilma minuta .Ilmategu, mis
neutraliseerivad , saate teha mind õnnelikuks .
Ma avan ukse sa tuleksid minuga rääkida .Aga ma jätan
ta praokil välja tulla varsti pärast .Joonis olete teadlik
oma leviku , consomes mulle kannatlikkust rahutusi.Olete
ning teil onvähe palju tähelepanu .
Meil kõigil on neid rumalaid etappidel , tavaliselt lapsed.
Aga kui nad ütlevad meile täiskasvanutel vabastadalaps
meil on meis , siis ma pidin sinugahalb faas .Ma lähen
tagasipatsiendile rahu .
Võite minna ma ukse lukku .Üsna tea, miks sa tulid , vaid
ka teada, kus sa lähed .
Vahe on lai, laiem arvasin , et tilk teile.
Põgene , ilma minuta , ümbritseb sind ja plahvatab
.Esimesest päevast alates , et sinu sõna on mu sõnad ,
aga ärge öelge , millal järgmine oskate öelda , tere, ma
olen siin , kuid kindlasti teie reis ontagasi raske, kuid
harmooniline reaalsus , nii et see on kas lasta tungida
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,meil on, mida me otsime ?Nii lihtsaltsõna teile, mis on
bye .
Ja sa tulid kao algab ...
See oli viimane kord ... pane tulevad lahkuda.Pisar langes
ja kustusnutma .
Köis , mis seob mind, ei ole sama , mis lämmatab
mind.Sõlme kaela , rippusin juuksekarva otsas .
Estrangulasmeelt ja sufocas teadvuse .
Mida pakute on aeglane surm noorendada ja jalgsi nii ja
rääkida , kui me oleme teinud .Kunagi kustutabvalu
teravamalt kui üks löök lõigatudlaminaat räme elada.
Ülaosasahistav mälu ja kummituslik löök .Kas Teie
kahenev esinemise vahel olemise ja mitteolemise .Life
kaetud fotograafilise hetki, mis kõik kauplused ja kohe
valatakse .Sest sa elad mind minust välja .Kustutab oma
saatust ja elada murdosa .
See ajatu tunne levib järgmisi momente .Kuidas sõita
toolilt tõusmata .
Seekord ei lõpe , sest hingata ja sa saad kunagi lõpetada
, miks sa hingata.
Elu on nii tugev kuitung hingata.Aga hingamine ei ole elu
.
Kui jätad sa elada ei te lõpetate hingamine .
Seega , mis on see, mis tekibabitu pilti .
Ilma piirangud või tagajärjed , järgmine samm .See
väljub järjekordne iga hetk vallutab meid , kes me
tegelikult oleme, illusiooni enesevigastamise kalju on
elada , kui me oleme elus , mis viib meid on iseloomu ,
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mis meid ümbritseb pidevalt ja ainult hajutab meil , ma
mõtlen , et kõikimendumise aeg on ni- ainult näiline
meelt , sest laadi peegeldab kõiki raamid juhuslikult ja
Suurepäraselt üle iga hetk inimeste liikumise kujul .
Ükskõik tekib umbesnäitajaise on väljaspool seda
võimendabinterjööri , vaid lüüatunne häiritud onsuurem
olend, kes liigutab meid emake loodus .Kui mingil ajal ,
vooruslik , vastuoluline häirib teid on võrdsustatud sel
hetkel meeles need kanded ei sobiõppimise ja väljuda
hoogu.
Õnneks järsk,suur ja kauge mõte.
Tahaksin rääkida ... Sina otsustad , alati manobraste .
Tagurdaminerollid ütleb vaikida .
Lendsõna ontegu .Nagu ignoreerida sulle teevad sind .
Sa sõidavad ringi tuule varju.Sest sa peita , mis ilmuvad
nii et kui sa tahad seda .
Kas sa ei näe ?
Anna ennast teise , siis on teine sõber , kes ei ole oma
lihtsa ebaõnne .
Selgub, aurutatud üles.
Seega oli , et lugedes kümneni , sain aru, kui palju
vislumbramento läbilõige hetkel tulevikus aknas oli avada
ja vaadata ainult viimase suitsu paisub jakliki tulevikus
muutub suur ja tohutu .
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