SUN KU - Truth Işık
Iyi bir düzen içinde yapılan iddiasız düşünceler ,
bağımsızlık , derin , çok doz ilginç hikayenin ahlaki bir
ahlak ile bir hikaye anlatmak için adım sonuçlandı çok iyi
fikirler etkileşim ... Bu hikayeyi gördüğünüz gibi yaklaşık
iki beygirlerikim keşif zamandan beri , gri eşek tuz , çok
ağır yük yüklendi , eski japonya aracılığıyla bir yolculuk
yaptı ;O , çok hafif bir yük vardı çünkü hedef Karavan
güdümlü siyah eşek onun şans gri dayanamayıp çok kaba
bir yol olma övünme süngerle aldı ve tökezleyerek çaba
su derretendo- büyük su birikintisi içine düştüğünde
ölmek üzereydiyarım yük varsa , siyah eşek ücretten sol
ne alarak kolaylaştırılması , kaldırma gidiyor inanılmaz
şans dostum izlerken hayrete .Kıskançlık tarafından
Driven , aynı kaderi umuduyla suya attı.
Sünger siyah neredeyse imkansız , hatta tabii , sonunda
yorgunluk yenik düşen ayağa ve ölmek yapma suyu kadar
ıslanmış .
Dedem Hikayeleri
Aşk bir gökkuşağı gibidir , her zaman mevcut değildir ,
ama her zaman görünür !Ütopik kaos teorisi 1 = 1 + 1 =
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2 formüle : 2 = 1a Gökkuşağı Spiral ütopya çok faktörlü
aşk radyasyon maksimum güç varlık biter , güneş çiçek toprak güneş aynı renkleri ilham , sonadünya boya - nefes
, aşk aynı havada ilham ve ben dünyayı boyamak için tüm
renkleri değilim !Bir şeyleri hissediyorum ve - fakat ayrı
gerçeği gerçekleri gizlemek değil , diğer birleştirmek
şeyler vardır nasıl bir parçası.Benim ilk hatırladığım
basitçe sadece hangi parlak bir günde anlaşma emilir ,
anılarını var , ve karanlıktan ışığın gücü ile bana
hazırlamak ve tüm constelar toplum için güç ve enerjiyi
dağıtmak olacaktır .Ben bir gün bir mesafe olması
durumunda düşünmek kendimi koymak ?Bir gün bir
mesafe olması durumunda , olur destroyer , korkutucu
gürültülü veya parlak acımasız , güzel , parlak ve enerjik
oldu.Her ray / benzersiz ve özel olmak , yani farklı
özelliklere , farklı eylem modları , farklı ışık , insanlarda
olduğu gibi , her ışını vardır .Peki bir gün özgün en az bir
mesafe olması durumunda .Zaman paylaşan insanlar
fraksiyonların ortaya her zaman olduğu gibi her bir ray
etki şekline sahiptir.Biz kiriş üzerinde hareket eden / biz
yön ve hedef değiştirebilir olmak .Belirli bir oyunu :
hedefleri ve ben Tanrı'nın adını çağıracağı ilk defa ilgili
olarak, bir gün ben anlatacağım bana şu hikayeyi anlattı
bir Kur'an takipçisi olan bir konuşma inanç ve inanç var ,
geldieller ve şiddetli tanrı sormak için maksimum puanı
bırakın ve size lanet sol .Canım , hikaye aşağı kaynar ama
kim nihayet bilgiyi yayınladı ?Ama bunun dışında biz
eylem ve yarıçapı olduğunu söylemek istiyorum bu hikaye
/ çevre ile hareket edilmesi , her enerji / şekil / davranış
ile zar .Ben bir trafo olur ve işler gerçeği dönüştürecek
pırıl pırıl güçlerin bir denge için gittiğini biliyordu
.Memnuniyeti ile tatminsizlik yaşayan bir canlanmış enerji
ve dünya boyamak için tüm renklerde olacaktı .Benim
varlık genişletmek istiyorum bu kitap aracılığıyla her
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zamanki ve keşfetmek yazma kursları farklı bir gerçeklik
uyandım .Ben düşünce nasıl iletim yansıtmak ve bir ışık
ve güç onu eşit .Hepimiz birden perspektifler zincirini
takip etmek gerekir ve ruh bozukluğu anlar vardır
hakkında , biz bakmak yolu her zaman saf değildir ve
enerji genişler düşünüyorum .Kabahatler ile sorunlu
kafasında sürdürülüyor ve şimdi ilham olacak birçok sesler
daha yüksek sesle hep bir ağızdan ses , kelime , bir sanat
ifadesidir .Kalp atışı damarları genişletir onun ritmi var
.Her şeyin kendi q çünkü Baskı ölü yapar .Sonuçta biz
kötü düşünmek ve bazen bizi sus yapmak , " ama hepimiz
, düşün" anılar her zaman mevcut değildir ve bu kötü
çünkü hiçbir pratiques nefret söylüyorlar .Hepimiz ifade
özgürlüğü var ama doğru zamanda o var , ve gerçeği
daha dürüst bir şey , biz ifade çeşitli formları var ve refah
dengesine sahip olmaktır hepsi değil.Denge sinir olmanın
bir dengesizlik olduğunu , bir döngü rutinleri olduğunu
.İnsanlar yorumu seviyorum .Tüm saf evrensel sevgi
doğurur merhamet var.Güneş herkesin istedikleri zaman
unutuyor ve tüm haksızlığa maruz çünkü birden fazla
bakış açıları , birçok fikir , ... There onarılmaz şeyler
birkaç mahkumiyet , orada her zaman , anormal hiçbir
şey olmuyor ; enerji kaynağıdır .Aşk bir zaman yalnız
zevk ve kaynak ve korumalı : farkındalık bizi netleştiren
bir el feneri ama düşünmek sevmiyorum insanlar var .
Hepimiz bazen korkuları kötü alışkanlıklardan hepsi
demek ve aptalca şeyler vardır .Ben hepimiz hatırlamak
istemediğiniz bir şey var , kimseye yazmıyorum , ama bir
şey gizlemek hepimiz açıkları var , çünkü hepimiz bir
şeyin zevk hissediyorum ve fırsat pusuda zaman kapıyı
açar biz üzgün olduğunda biliyorum ve her zaman bunu
itiraf ve güzel." Kimse kimsenin olduğunu " ve bu yüzden
herkesin parlamaya hakkına sahiptir Orada diğer bir
duygu her zaman , ama .Arkadaşlık arkadaşına iyi bir
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prensip başka kendini her zaman .Eğer olumlu görmek
içgüdüsü izleyin .Hepimiz sevilmek ve sevmek her zaman
şüphesiz kavşağı oyunları kelime bir antagonist
kelimelerle ama mantığı ile , birbirimizi seviyoruz ve
doğum oranını artırmak , bu duygu saygı sevilen ışık
jeneratöracı önlemek için .Bu yüzden dinle "Ne eski
olması bilgelik , ama sağduyu değil" !Herkes iyi ve kötü
bilir ?Elimizde iyi veya kötü olması kararı var , delilik ,
bazı aklı olan , gerçekten bilgi önemli ! ?Hayat okulu
mezunu olmak Mümkünse ... Benim için ve beni sevenler
için , sizin için kendimi döneceğiz .Evrim değiştirin .Statik
hareketleri bırakır , yeni ve şaşırtıcı bir şey değil yarış
düşünce ve endişeli anksiyete , elektrik , koşmak
organları , besleyiciler ve umut canlı akımı geçen bir kablo
.Felçli hareket , gerilim çerçeveleme yükselir ve aslında
birbirimize bağlanmak düşünce merdivenlerden aşağı ,
hareketleri kontrol ve ölçtü.Biz iniş ve yaşam anları
tırmanış uymayan davranışları , yüzleri ve hareketleri
kategorize bu merdiveni düşünceler , ışıklar deli bu yüzyıl
gerçeklik kurşun durmadan koşu bandını beslemek
olduğunu .XXI , enerji , büyü , kostümler , belirgin
armonileri ile tüm, ama dikkat merdiven , herkes ,
yükselmeye ve özellikle birisi hamle ve destekler , bu
yeterli veya bir olduğu merdivenleri tırmanmaya varlıklar
yaşamın yürüyen merdiven vardır olacakdenge sorunu ?
Güç dengesi her varlık seviyesine kadar hareketlerin , ve
aşağı dengesi için gereklidir , ancak tüm olmadan , aşağı
gitmek veya sonra kurban ruhuna kendinizi anahtar
yükseltmek olan tırmanış , çaba ve azim bizi
desteklemeye hakyaralanma veya durur ve o düşünce
varlık ışığında götüreceğiz .Verebilir dış güçlerin yok
dengesi , adım katı ve en önemli elektrik kablosunun
yaşam döngüsü , toprak besleyen enerji gelip umut
kablolar ile beslenir .Benim elektrik pano pozisyonlarını ve
4

evrensel güç hedefleri buyururdu biriydi .Bu toprak
doğanın karanlık bağırsakları aydınlatmak istiyorum bir
güneş ışığı oldu .He Ne , şafak ile akşama geldi bir takım
üzüntü yaşadı , canlandı ve yeniden doğmuş hissettim
oluyordu duyuyorum güçlü güneş ( Güneş ) * katta
damlaları gibi düşmek parlak bir kaynak , yaşam ve ışık
kaynağı bu .Anormalliğin sürekli dönebilecek hareketini
istiyor Benim deniz feneri .Kalp elektrik ile yanıp ilk bir
elektrik ve gürültülü sinirleri hissetmeye başlıyorum .Gelir
ve dalgaların çember etrafında dalga düşünceler gitmek
Elektromanyetik
dalgalar
.Elektrik
Vücudumun
dalgalarının devre bana getiriyor akım geçiyor .Aşağı
elektrik dürtü ve ben , parlak mum yanar bir kesinti var ,
elektrik modunda dolaşan sarsılmış nabız , her zaman
darbe ışımalar tarafından keşfedilen zaman gerçeği
biliyordu am ve olmanın sesleri parlak duygu işkence
çenenierimiş mum birikmiş acı.Açık Elektrikli kapı hafifçe
dokunarak , ama açmak için hiçbir zaman kapanış
.Elektrikli zincirli koyu canlı nefret kökleri kesimler
gördüm .Parlak duman temizler electrocuted bellek ,
çalkantılı sonsuz electromagnetismos iç içedir kafasında
elektromanyetik türbülans ., Zihin felç flaş ışık , siyah
heyecan var ışınları heyecanlandırıcı bana kesintisiz bir
zincir geçişini saran yanıp sönen ışıklar gibi uzatın .Opak
ışıkları loş ışıkta tuhaf varlıklar aydınlatmak .Teller içime
enerji canlı vücut dolu çalıştırın .Subo ve 10. devreye
ilerlemesi ve energia ' başarısızlık var , bozulmaz hatta
karanlık orada güç kaybı ve ecstasy ve duyguların
kelimelere tramvay düştü .Parlak keskin kesim ve parlak
yankıları , parlayan ışık ses kırılmasını kapma , yıldırım
yanıp nerede koyu göz yönlendirme ile hatalı varlıklar
karanlık .Bir floresan ve hangi hiçbir çiçek ve her yöne ve
anlamları gök düşmek vardır ." Ofusculência " ve bu delici
yıldırım başkasının zevk duyumları ve görünüyor
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gölgelemektedir.Incandescence ve atomlar , dinamik ve
akkor şokları tutun ruhunun derin yay kesişir .Bana varlık
yüksek ışıklar , yumuşak kıvrılıp benim yokluğunda
alacakaranlıkta güçlü ve kararlı ışık çağrısı ve yavaşça
yıldırım gibi zevk duyguların uyumsuzluk çekiç bir ipucu
olarak .Uğursuz bir ışık , bize eziyet bu nekahet ışıkları
tehdit ve tehlike öngörüyoruz izin var ?Bir lamba gizlilik
içinde intimidas size anları yüzleşmeye pastoral ve
yapamaz size eşlik ışık vardır .Yoğun bir kırmızı ışık ve
engelleme hızlandırıcı sinirler vardır .Verilmediği ve ışık
şirket hissetmiyorum ne aydınlatmalı kadar yayılan
dürtülerini olmadan Zarpares şok ve kirletici zihinleri , ışık
şirket .Thunder eziyet ve zevk aç sesler paramparça
.Güçlü ışıklar sesleri eğitime başkalarının hayatını
kınıyoruz .Ne kadar güçlü ve hacimli demetleri nüfuz
farkındalık gölgesinde olan loş ışık kravat imkansız
bağlarını kesmek ışınları laserasyon yaralanmasıdır
.Yoğun ruhun unutkanlık rahatlatır parlak kozmik , delici
ve derin evrende siyah ışık sisler yanar.Yıldırım ısınır ve
koyulaşır ve hareketsiz ve sessiz hale gelir , ancak aralık
ve o olur gürültü yaşamak ve diğer ışıklar ve
aydınlatmaları ve sighs bile basit ama çarpıcı kısacık
karanlık ve arasında mevcut olması öfke bozar ki nefes
nefese ve ezicien heyecan sessizliği kırıyor .Bu yıldırım ,
bu dünyada başka bir yıldırım düştü anda olmak fırsatı
özelliği eylem ihmal duygusu hızlandırabilir beliğ ve inliyor
ihraç ederek işaretlenmiş size vicdanını temizler .Ben
(şimdi odamda asılı ) kardeşim ile çekilen fotoğraf
hatırlıyorum ve ben daha sonra bakın cehennemi ana
vardı yerdeyim .Açık gri sonra , sizi işaretlemek bu küller
vahşi ve güçlü ütü sadece bir kül geçmişin ışığında ve
unutma her yerde gelecekte tarafından kontamine
hırpalanmış ısıtın.An teşvik yukarı kesin ve yavaş yavaş
burkan ve coşkuyla sizi kontrol ve idrarını tutamayan
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kelimelerin hafıza ve ışık için susuzluk dökme boğulur ışık
kuyunun içine atar söylüyorum yayar .Bir kargaşa
kalbinde ıslık ve yanıp söner sonra erkeksi ve erkeksi ya
da kadınsı ve şehvetli bir şey , arzusu ile yanan bir
manyetik vücudun , hatta bir tarafa ya da diğer verim
vermez bu hakaret çift kişilik yanan köz vardır .Bu açık gri
ısı karanlık ve anlamsız ve yağmur onların ısı koruma ve
yiyip , kıtaların ve zamansız uzay karşısındaki yayılmış
bize işgal ve lüks bize anlayışlar sunar ve bize birçok
zevkleri ve iç karartıcı verir .Anksiyete kimyası sedanter
zevk , ama huysuz , ama naif yüzleri basılmış değil
.Duygu ve varlık heyecanını habersiz , göz kamaştırıcı
hissediyor ve parlayan ve aşırılıklar ile keçe kasılmaları
giderir , aşırılıklar başka bir boyuta bizi yönlendirmek
şekilde , geliştirir , salınım ya da deli saç çatışma değil
çekilmek değil bağımlılığı beslenirinkar .Hipnotik ışık ve el
yordamıyla deneyim duygular biz borçları olmadan kredi
olmadan dolaşmış olan aşkın varlıkların hipnotik yaşam
gibi durgun eğimli bunun için , düzene ve orada olduğuna
inanmak
bizi
,
arzu
verim
vaat
karşısında
hissettimkurutulmuş kaynaklar , eleştiriler kaşları
utanmazlık ve eğlence ücret .Bu farklı bir reaksiyon aynı
düşüncede yeni sorunlara yol bizi , biz saf arzu ile karşı
karşıya bazen mantıksız bu reaksiyonlar onun tarafından
beslenen ve birlikte ısıtıldığında gelip kil gibi gevşek
parçaları yapılmamıştır olabilir , var .
Benim ikinci bellek , ben bantlar vardı nerede anneannem
merdivenlerden aşağı düşen hatırlıyorum bir araba
üzerine Açoreira yaşıyorum tam ben odamda şimdi ilk
resmi aynı kıyafetlerle ben bir takım elbise giymiş bir
fotoğrafsinekler girişinde kullanılmaktadır .Ben sinekler
arazi çok ajitasyon eşek ya da sürekli çalıştırmak atlar
oldu anneannem arazi arama hatırlıyorum .Benim ikinci
geri çağırma doğdu mavi araba sahibi olan babam , bir
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Datsun oldu .Benim anneannem ve ona itaat etmedi , bir
eşek arasında , ona göre bir hikaye , tarih anlatmak için
kullanılan Benim " eski" , yaşlı kadın kulağını ısırdı .Eğer
herhangi bir diş düştü okuyacak hikaye sonra bugün .Ben
kabuslar kötü kadar çocukluk geçirdim şaka daha iyi ailem
yatağın altında bir kez benim büyükannem göğüslerini
gördüm ve ayna oldu , kabuslar ben bir dere korkunç bir
aşağı olması için kullanılan ve bir tencereye ,
düşünmekBu sizin ve sadece ölen ya da iki kolay yolu
arasındaki yabancılaşmış organları hareket arasında
bölünmüş ve gidip bir ışık aydınlatmak için o ölümsüz
değil, hayatın daha önce olduğu gibi ölüme sonunda çocuk
ve ölüm hayal gelebilecek en kötü şey olabilirüzüntü ve
besler ve geliştirir sistemik hipnoz dehşet içinde
beslenir.Bilinçli söndürülür ve hatta silinir o kadar
yoğundur ki .Psychedelic çapraz bir cesur gök gürültüsü
başka bağları olduğu destek ve biz bu psychedelic gök
boyunca kaplıdır gerçeği gelen anormallik geliştirmek
.Peki burada her şey güçler ya da ölçekleri olmadan tutarlı
kalır , transferi sadece anormallik , siyah gök , kafesli bir
bahane olurdu ve neden absorbans garip , derin
homurdanıyor gönderme o , aralık ve hamle söner
çünküisterseniz bunu kaçmasına veya zevkleri sevenler
oluşturmak veya sadece hoşgörü isteksiz durgun eğik
renkler , tarafından önyargılı boyalı karşı karşıya
gelmeyen eziyet rengarenk ışıklar en gizli , görünüşte bir
dünya olmadan .Parçalanmış Aslında parçalarının düşünce
ruhu ile uzak biz göz çizmeyin , ya da sadece yanıp
olduğu gibi bizi rahatsız bozuklukları başka bir dünya
hayal olanlar vardır aşılanmış .Bu hareketin diğer hareket
parlıyor ve meşgul ya da telaşlı bir olmanın basit aslında
uzak ve kayıtsız zihinleri sprey yabancılaşmış .Thunder
psychedelic ve tezahür ve neden öcü gibi söylentiler ve
uzlaşmazlık paralel bir gerçeklik olduğunu onlara olmadan
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ruhları uzak sürücüler , ve gerçekten olmasına rağmen
kimse burada tuhaf kişilikleri ve mevcutken bir takma ad
yiyor .Dolayısıyla tüm gerçekdışı olduğunu zamansız
hikayesi vardır , ama bir ufukta 5 boyutları , polígonas ve
doğrusal olarak sınır dışı herhangi bir şey , korkuyor ,
korkuyor , ama büyük olasılıkla ya da herhangi bir özellik
için bile tabi değildir , bu özellik hemisfer olduğunuve
aşkın tanrılaştırma düşündüm .Hiçbir çiçek veya soyut
fikirlerin filamentler yetişir neden şimdiye kadar ,
gördüğüm dekore karakterler , taklit hareketleri ve şu an
için uygunluk doğan dürtüler , ama evet her şeyi farkında
ve minimal hesapladı.Hiçbir hesaplamalar şey düşünmek
saçmadır gerçek bir kendiliğindenlik olduğunu gerçek ve
önceden kestirilemez.Eziyet ve eskiden başkanları eziyet
ve sarı yapraklar desvanecestes vardır ve hiçbir azim eski
bellek gözdağı ve sahte ve tedbir yapılan bibliófagos
tarafından yemiş .Aparatı ölçerek çevrili Onlar Abyssinians
rotulantes edilir ve Habeş ve gök gülerler .Geçmişin
ışığında yaşayanlar çağırdı , ötesinden ölenlerin , aslında
belirgin gök cisimleri meydana anında işgal .Ama daha az
ya da yoğun , teknik , ama geçmişle uyumlu olmayan
enerji radyasyon , hatta önceki anı vardır .Anılar , böylece
zararlı ışınları yayan ancak herhangi bir düşünce gölgede
değil herhangi bir an , momentum veya şu anda yanar
istiyorum.Geçmişte için mevcut , şu an , momentum ,
ikinci ya da fraksiyon ile kesiştiği , ancak etkileri her
zaman bu nedenle güçlü ışık zaman niyet elimden
karşısında rüzgar gibi kesen ecstasy saf akışı , o zamana
kadar bir şeyvar ve ne bizim varlığımızın hesap tıklama
çünkü zevk etrafında hareket yapmak veya olmak sadece
onun geçmiş , daha fazla veya daha az yoğun ışık ,
geçmiş yaşam terlemeleri ışığında ileriye bakarak ,
amamaske olmadan dürtüleri kalan tetiklenen hareket
ilkesini hidayete , ikinci basitçe geçmişin ışıkları etrafında
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tarama ve hiçbir şey sarılmak değil gibi şu an yaşadı .Peki
hiçbir teşekkürler kirlenme , radyasyon ile eşanlamlı
olduğunu !Dolayısıyla anda ışıktan daha güçlü bir şey , ve
hiç kimse bunun mücadelenin bir konudur , herkesten
daha iyidir , ve her biri çünkü bu doğuştan gelen ışıkları
ile bana gelip tüm gücüyle her zaman olabilir , ancak
,irade ve hayal gücü ve saf enerji gelişimi ve yaratılış
yorgun , büyülü renkler sarı güneşin yansıyan .Aslında
göremiyorum salgınlar ve somutlaştırmak için dengeli bir
şekilde , tek kalan varlığı orada kalır , fazla ışık yok
.Gerçek olmadığı Yani , bize bilinçlendirmek yardımcı
şeyin sonucudur .Ama bilinç nedir ışınları ?Gerçekten
bilinçli ya da bilinçsiz nedir ?İşte yapmak ve anlamak için
mantıklı bir sürü için hayata olmayan bir bariyer , hepimiz
an sürdü olduğunu.Bu önyargılı engelleri koymak ve
aslında gerçek hiçbir engel olduğunda , akımlar aşılmaz
olduğunu söylemek ! ?Her şey yanılsamalar aynı akışında
yaşamak o kadar hayali , orada , ya da gerçekten bilinçsiz
arzusu arasında hiçbir engel , her zaman bilinçli mevcut
olduğundan , diğer ruhların koltuk gerçeği etkilemez ve
kendimize saklı olduğunusadece boşluk , evet kilo ya da
ölçü olması gerekiyordu karar , ama sonra yine onlar
müdahale kim bir çoğunluğu tarafından geçmişin ışığında
diyor gibi yaşamak hayali yaratıklar gök vardır .Bu
gözlenen ve bu berrak açık yakında biz uygun o sadece
doğal kadar bulanıklığı bakmak uzaklıktadır.Gibi sadece
günah hizmet uygunsuzluklar , sıkıntı , çatışma , çok derin
doğal böylece tutum ve sorunlar bilinçli değil akümülatör
.Hava , bizi çevreleyen sevinç eleştiri olduğunu ve kaçar
ve özellikle dokunma , nazik bir dokunuş için : Doğal ve
aşkın orada az etkisi var normalden daha olduğunu bize
sarmalar ve bizi rahat ve sessiz hissettiriyor arasında , her
şey doğalhafiflik ponponları isteyenler .Enerji çekirdek
yönetilen , güçlü bir kaynak bize dönüşümünde yayar ,
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psikolojik değişim , bize bu nükleer gücün çarptı
düşünelim .Bu canlı ışık gerçeğin acı olmadığını bekliyor
ancak büyüdükçe ele dürtü infiltrasyonlar ve bu , dürtü ,
bu dinamik ve net patlama hareket veya hareket değil
hareket bize yol bir tavus kuşu gibi .Dolayısıyla bize onun
kudretinin maksimum üs yararlanmak için , düzeltmek
sıradan ajanlar , sütunlar bu dönüşümün gücü dengesizlik
imkansız çökmeye .Ve dönüştürülmesi daha güçlü bir şey
, yükseltir ve kirden bizi korur şey bu değişiklik .Ben
ağlamaya ve ilk gününde okul öncesi ama sonra özellikle
arkadaşlarımla oynarken , dostluklar zevk gitmek
istemiyordu hatırlıyorum .Yüksek ateş , özel kabus ,
yanan bir kazan ama ben cehenneme gidiyordu eleştiriler
düşünce ile bir zincir ve aşağı bağlıydı ama aniden
uyandım ve saplı son sayısında kaydedilen bir neden
hasta çocuk normal oldu.Ben de soğuk sıcak ayırt
öğrendim beri sıcak bölüm , sonuç benim en soğuk
kısmında ona göre ısıtıcı üzerinde bir el koymak kardeşi
ve o göre , biliyoruz : Sadece 666 veya hatırlatıyor sağ
bileğini yandıbenim son telefon 666 yılında sona eren
meraktan canavarın işareti - şey , benim eylem biz devam
etmek istiyorsanız bizi durdurmak , ancak izlerken ve
birisi yanıt verdiğinde duyguları , hisleri ve uyarıcılar
üretir ve tepki eylemi ise neden dururArkadaşlar , sabır ve
zeka diğer çatışmacı olma anlamak için .Neden çocuklar
cevapsız sanki negatif enerjiler , bizi felç terk sevgili
cesaret , kelime yargılanmak üzere olduğunu ve kimin
normal veya anormal , herkes olabilir nedenle yargıç ,
olacak emirdir !Hepimiz iman ve o irade ve her şeyi bilen
ve bu arzunun endişe vakalarını vermek fezada var , ama
ima ve gönderip eludes bir arp gibi sanrısal yankıları ile
denizkızı geliyor .Biz konuşmak ve sessizlik , sessizlik
birkaç direnme ve orada - çalışın eylem ve naif değil veya
kontrolsüz olarak duymak rahatlatıcı daha fazla şey iki
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katı kadar dinleyin .Hatta işkence olabilir ama birçok
subjektif ve objektif sorulara cevap verebilir , candan
sessizlik sessiz ama dürtüsellik ve susuz arzulu kontrol
edilemeyen mükemmel silah , kontrol edemeyenler olarak
işlev görebilir .Sana sessizliği dinlemek , Sakin ol ve dinle
.
Bir keresinde ... Bir kuş ona yiyecek , su
verecek bir ütü masası demir ona bir tel bağlı yakaladı Ve
o gün benim oturma oyuncak öldü .Oyun kötü sonuç
yakalamak için ilk oyun beni beyazımsı doku hakkında
kadar başını çatlamış bir " köşe " çöktürmek için neden
arkamda benim kardeşim var .Ben arkadaşım çıktı
lambalar , bardak , yedik bu toplantılar , sirk köyde son
zamanlarda geçmişti 12,50 $ dağ ve sigara kentucky
kadar gitmek için yaklaşık 4 km yürüdü .Bisiklet teşhircilik
Benim ilk yıl daha fazla kardeşim oldu , iki , birkaç tuğla
geçirmek için başarısız oldu ve sadece onu yanlısı hastane
tarafından çekilen .Hemen hemen aynı anda bir ferradela
hamile orospu ve sonra bana sonra arkadaşım olurdu
ladrãozito beni intikam kardeşimi yer ve ben yeryüzünün
çılgın kardeşi vardı yapılan mermer hırsızlık aldı .Bu
arkadaşım benim doğum günüm davet ama bana ilk lego
sunmak için emin ve hayat benzersiz yapılan değildi .1.
birliğin önce Günler yerel toplum merkezi bir arkadaşıyla
gitti ve günah gofret çalmak .Bu sadece bir başlangıçtı
.Sonra bizim için orada biz kapıyı çağırarak Ben gizli ace
oynamaya başladı ve ben daha sonra o dehşete olduğunu
öğrendim evde yalnız onu terk annemin en iyi arkadaşı
sakladı nasıl ve .Arkadaşlar bisiklet , otomobil , mermerler
ile oynanan ve macera ... sonra sadece sunan sosis ve
diğer füme hatırlıyorum günde krallar üzerinde janeiras
şarkı ne olacak ve harcama biraz para almak kadar sona
erdi sevdimbiz 3 sınıfta merak ve öğretmen yerini olsa ,
okul oyun kum tepeleri ve delikli eserlerinde , ama oda ve
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" bir reguada kurşun " böyle cesaret ilk kez geldiğimde ,
cesaret ve cesaretBen öğretmen beni vurmadan önce
öğrencilerin önünde , ikinci el aldı ve affetmiş gibi
davrandı .4. yıl gazetelerde bugün çıkıp bu takviyeleri gibi
arkadaşlarım babam koleksiyonları kapsar sattı içinde
.Ben nerede annemi koymak için ilk sihirbaz hatırlıyorum
beni ve babamı ve kardeşimi aldı ve ben o cesaret
edemedi bana genital onları dokunmadan sihirbazı gördü
ve onun nefret ilk attığını nefretle içindeömür.Ben bir
doğum artı kuzenim ve kardeşim kulüpler ve o ilk pembe
floyd lp alır - duvar , primaço serin .Kayış kılıç kül Kilisesi
Mayıs 1986 1. cemaat Unutmayın , sıkı ayakkabı ile yoğun
bir yürüyüş zaten .Bu Estarreja belediye için terk etmek
zamanı geri arkadaş ve tanıdıklar sol , okul yıl 4. yıl
öğretmen bir sonraki harfi ile ofset olmak hemen önce
terk parası ile tüm kalkış gizlemek için kim varbenim
sessizlik hayran gösterdi .Ben Pardilhó taşındı Estarreja
ilçe var, ben , bir kaç ay oldu benim gün -gün , ben şimdi
ben kurbanı oldu ve korkulan bulling dediğimiz zaman
biliyorum burada başladı , evden giderken bile korkulan
ettikokul otobüsü , mutlu kimse yoktu " çorba ıslak ! "Ben
babama araba yıkama hatırlıyorum zaten daktilo tasarıyı
geçirmek ve o bana ödenen 1 iş .Henüz asgari yaş vardı
çünkü benim ebeveyn veya vasi tarafından imzalanan bir
sorumluluk feragat okul c + s Brodick 5. yıl girmek için ,
yani özel izinle 5. yıl girdi .Rulo tuvalet kağıdı ve ulaştığı
fumava- ulaştı sadece bana vb bir banka soygunu ,
yararlanmak için dünya saati durdurmak istiyorum ... Ama
benim birinci derece olsun bu sene hangi öğrencinin
çapraz ülke katıldı bahseder15ºlugar alma 1988-1989
okul , henüz yetiştirilen değil birisi için kötü bir şey , bu
yüzden de ağ atlamak ve sigara satın gitmek büyüdü
hissettim var .O bisiklet Frensiz yürüdü ve ciddiye erken
Estarreja büfe tercih ve kafeteryada yemek yoktu iyi lokali
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komşu dev sg borçluyum benim erken sigara gammaz
tabanları geçirdi .Ben katıldı 1st cenaze töreni benim
parakeet yazık oldu hatırlıyorum bu o bahçede oynamaya
gitti ve ben yere atladı zaman yenidünya tırmandı ,
kuşunuzu çökerttiğini ... been kesilmiş kanatları vardı !
İşte benim devam filmi başlar ;Ben uyurken bile hayvan
kaybetti için ağlıyor düştü , ben bir mozaik katılmadan
sona erdi ve onun defin orada yaptım .Hepsi çok iyi ertesi
gün arama gitmek bir kedi olamaz !Bu hikayenin sonucu ,
biz bu " Teko " hoş geldiniz Noel hediyesi için sormuştu
ama benim evin kapısını sokak bulunan bir köpek ile biter
ve hedef kedi , kedi öldürmek için sadece benim Teko
saldırı için talimat olmak biter .Ben bile meraktan bir hafif
üstünde bir taşla vurdu ve kırdı .
O , o azar çalıştı iş benim ilk günlerinde , O bile
okumak için tuvalete gazete almak ... pasta beni
eğlendirdi ve kardeşim tarafından yakalanmış olmamak
anda bir veya iki sigara Ancak füme benimkardeş arabada
pencereden dışarı paketi atmak için korku ile geldi .Ben
kurt gölge bir deneyim oldu : kaybetti ama bulundu
.Ancak seçim ile , Korumalı .Sizin beceri kimyasal katıları
ve temel su Besleme .Macera için saflık kendi " gölge "
katmanları ve bir iniş , Caricuao vardı .Kurt korumalı gibi,
ancak tutum yalnız görünen yalnızlık dalmış .Ben Caricuao
kurt yazmak gibi Bugün , ben senin dünyayı yüz ve
yorumlamak .Arkadaş bağımsız kendi vahşi doğası
olmadan yaşayamam , ama bir gerçek acemi hayırsever
hayat , ben mezun Caricuao embriyo özünde sert ama adil
ve Arkadaşınızın saygılı , sadık , genç kan , özellikle
dürüst bir korkusuz bir doğası vardırarkadaşı ve arkadaşı
.Yani sadık yol arkadaşı ve suç her zaman sıcaklık ve
sessizlik ile yorumlanır .Ben Caricuao " sokaklar " ve
şirketin gölgeleri karşılamak için yeterince küçük yaşadı
.Ama cesaret kurt gördüm ve onların özgürlüğü için aptal
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ve yasal sırdaş arkadaşı bağlantısını kurdu .Varsa kurt
vardı tek şey özgürlük , oldu , yalnız , yalnız !Ve ücretsiz !
Gölge Kurt olma yolunda enerji parlayan extrahuman
.Onun havlayan ile doğanın genlerin kendi vahşi
bağımsızlığı üzerine koydu.Kurt yalnız Noel arifesi manevi
morina paylaşabilir , ya da kardeşçe aynı zamanda içki
paylaşımı ağızdan bir serbest çanak tarafından bağlıyken
yerine Caricuao kurt gölge karar verdi.Biz seçim
tarafından yalnız ?Elbette!Biz doğada şekiller gibi
düşünmek için ücretsizdir.Bana bir hediye bu Noel , kurt
Caricuao oldu , ama doğuştan genetik çevre için o vahşi
kendi doğasının saflık serbest devletin duygu kendi
kromozomlar tarafından çekilir .Yaşam biçimi olarak
gizemli ama yaşam için şehvet tarafından körüklendi ve
herhangi bir kısıtlama veya empoze için yalnız ama
ücretsiz el keyfini çıkarın .Ben ve gölge kurt arkadaş ,
unconventionally başkalarının zorlama hareket yolunda
uymayan , biz doğanın elinde ücretsiz ve bu yüzden
büyümek ve ne bizi sızmak bağlı .

Ben babamın sevgilisi bakarak especado fazla 10 dk
olmalı ve düşünce , en azından o bir gürültü bazı sorunlar
var gittiğini yapılan düşündüm .
Ben her zaman benim kardeşim sevdim ama o
zamanlar yumruğunu beni dövdü ve ben sokak Pardilhó ,
Estarreja ilçe tarafından pijama kaçtı ve brambles yakın
bahçesinde sona erdi zaman babamın kimliğini vurdu .Ben
nedeniyle yüzünde işaretleri makyaj zamanki kalkış Pazar
koymak zorunda kadar .Ben bunun için 300 $ yapılmış
nerede O sadece jant lastiklerle olmadan indi bisiklet
satıldı dedem sunmak ve ağırlığı sattı , Frensiz yürüdü ve
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yakalamak için ayakkabı geçirdi .Bu okulda ben bunu el
emeği çok kötü olduğunu fark etmemiştim , iki negatif bir
başka matematik el sanatları ile biter.Doğal toplum
tarafından katılan ve gümrük pratik futbol benim uzun
kariyeri içinde 3 gol ulaşan merkez - boom olarak başladı
gibi sporcunun spor kulübü Estarreja olarak 1998 yılında
sonuna kadar bu kariyer futbol oynarken 1989 yılında
başlayan ,ama Ovarense karşı bir eğitim maç oldu .Onlar
orta ileri konumda geri çekilmekte olduğunu büyüdü
Sonra , ben merkez olarak koruma elde ve pozisyonları
serbest bırakmak için sağ orta ortalama merkezine , sonra
uzak - sola gitti .Bu , henüz 2. gol , ben koç takım kaptanı
ve oyun merkezi orta saha oyuncusu olmak istiyoruz gün
attı o oyunda bir gol attı kayıt , azılı bir anti- fair play bir
sporcu olarak kariyerim sonunda biliniyordubir fark yarattı
ve bir " cuequinha " kaleci yaparak rakip hedefe orta
mesafe sürdü .Alandaki çalış yapmak için futbol oyunları
için işaretçilerine düşündü .
1990-1991 yılında asi olmak için Estarreja ,
kötü bu okul ile entegre edildi lise 7ºano katıldı ve ben
sınıfta mastürbasyon bir gün , Patriot füze sahip olarak
tarih profesörü tarafından dublaj olan bu hikayeyi geçti - o
zamanIrak savaşı , kaçınılmaz yılın 4 olumsuz tasvip .Ilk
ve tek okul kariyer çünkü en çok ne bana zarar Portekizce
oldu .5. yıl vardı nerede Brodick okula dönmeye karar
verdi .1991-1992 eğitim-öğretim yılı 7 okul c + s Brodick
ilk yıl misbehaved şöhret geliyor , meslektaşları arasında "
AIDS " lakaplı edilecek sonra , ancak okul başarıları beni
zaten , geçer not izin vardıEğer Brodick için Estarreja
gelmiş niye karşı karşıya yükseklik okul Estarreja kovulan
söylenen .Bir el matkabı ile onu yapılan aynı kapasitesini
iki katına düşük yoğunluklu disket deldi , " bisiklet "
konulu Brodick için Estarreja dersleri gitmek geldi bilerek
hipermarket sakız ve şekerleme çiğneme çalmak ,
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yumurtalık kadar sonra gidin.Benim kariyerimde yapılan
en iyi oyun doğrudan sonra oldu ve van beni eve almaya
gelinceye kadar sahil kulübü karşı oldu .Ben adında bir
arkadaşına tereyağı sandviç bir sinek koymak " MINETE ,
" Ben beni hayrete gördüm ilk porno film , bir kadın ,
yılan ve yılan balığı başka idi , onu hatırlattı aynı zamanda
bir şeye babam sahneleri Dick ve göğüsleri vardı...
Estarreja ve Brodick seyahat arasında olmak için cp ile
boşluk vardı ama tütün bağımlılığı ağırlaştırmak yerine
pass satın başlamıştı gibi ... Ben sadece tütün küçük bir
değişiklik var otostop bir aşamada zatenve fırına gittim
yarım somun meslektaşları ile çorap Litrada bir bira içmek
yemek .Evde benim dedem bir havalı silah vurularak ve
ricocheted kurşun ve neredeyse beni vurdu ve merminin
uğultu duydum .Bir keresinde Şimdi ilaçların çılgınlığı bir
sakız yandı ve esrar oldu kendi partisi inanan yaptıktan
sonra siyah döndü , bir doğum günü partisine gitti
.Gitmeden önce tren arkadaşlarım evi aradı ve babama
şampanya şişeleri çaldı ve sınırdışı edilecek geliyor birkaç
kez eğitim önce içti .Bir gün arkadaşlarından birinin
hastaneye gerekiyordu böyle sarhoşluk aldı .Babası benim
yapma şikayeti aramak için geldi .Futbol kulübü özel
eğitim vardı içinde , bu yeni yetenek arayışında Aveiro
bizim rakibin takım seçimi oldu .Müthiş bir egzersiz yapıldı
ve onlar Aveiro seçiminde tren beni koymak ve hatta bir
yerleşim var bu.Aveiro sezon 91/92 Futbol Federasyonu ,
sol tarafa descaindo , bir forvet olarak oynadı fc daha
sonra bir oyuncu için bir yedek olduPorto .Seçim alt - 13
11- 07-1992 benim şansım bu oyunda buradaydı ve ikinci
yarısı olarak gitti , onlar sezon 91-92 biten Leiria seçimi
ile Aveiro seçimi karşı karşıya olduğu bir karşılaşma
olurduAveiro , 2 - - Leiria , s alanında spor kompleksi 1 "
oyun dergisinde Aveiro , Salı, Temmuz 14, 1992
tarafından rapor .Jacinto ." In banyoları dönmek , Aveiro
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ekibi başka bir kararlılıkla sahaya sürdü .Leirienses hakim
ilk bölümünde aksine , Aveiro oyunu dikkate almak ve
daha iyi rakibin savunmasını istismar ilerledi , sonuç bir "
hakkında yüz " verdi .Beacon arka plan " için süzülüyor
Mağribi filipe yoluyla dengeye getiren golü ulaştı .Ben bu
oyunda ne yaptığını bilmiyorum , ben topları yakalamak
mümkün olacak şekilde ileri gitti , ya da çok yavaş ya da
çok hızlı oldu , ama sonunda 3. golü skoru olacağını sahip
hatırlıyorum benimfutbol kariyeri , mali nedenlerle milli
takımları arasında turnuva oldu bu yıl , daha fazla
evrimleşmiş olabilir ?Sen bilemezsin .Okul c + s Brodick
8. sınıf katıldı ve zaten tüm aralıkları füme akademik yıl
1992-1993 Gelin , bu sapkın davranış ile bir asi oldu .O ,
ilk hastaneye kadar babamın gözleri yüz cesaretim yoktu ,
ben size tuvalet olduğunu söyleyerek kafasına bir tuvalet
koltuk ile bir Fransız sınıf destek gelip var , askeri okulda
bir arkadaşım anlattıilk futbol eğitimi ve ben bir dayak aldı
son kez sonra eve gitmeden önce otlar çiğnenmiş , bir
eğitim oynanan başladı " aldı " ve onu saldırdı ve orada
hala daha aldı kim beni beklemesini söyledim , veo
bekledi ... başımı tar karşı gelene kadar o " Pardilhó "
lakabını vardı .Ben bunu ismini ku * vererek benim tavan
ilk disko var.Bir baykuş sol binanın en üst bir aydınlık
artarak arkadaşlarım benim bir arkadaşım bir şöminenin
yanında sınırları kenarına beni Nuno ile , yün birkaç kez
füme ile , diğer şeylerin yanı sıra çatı battaniye geldi
kiBen denge ve beni neredeyse çatıdan düşen neden
kapalı idi .Öfkeli Blue Ray Blue Ray bana kirli gözenekler
önyargılar ve bu mavi yıldırım çarpacak intolerances akar
enerjiyi yanan olmak işgal etti.Tüm varlıklar tarafından
üretilen ışık değil kıvrık olan zararsız yapaylık zor
utanmadan cihazlarda kadar rulo .Bu lazer ışığı nüfuz ve
görünmez görünmeyen ve fark nüfuz edilir .Bu kendi
psişik kavşağa ilgisiz varsayımlar bir psişik ve usta hafif
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.Kendi zehir ve panzehir zehirli düşünce ve önyargılı
fikirler onun ışın emme yoluyla göze çarpmayan ve
zararsız nedenleri .Çatı ışık, yön ve eylem , eylem
olmadan kafalarında geri gizli zihin paçavra anıları ışık
deler duman , yavaş ve koordinasyonsuzluk massificadora
aklın çılgınca düşünce aşamasını soğutan bu motoru .Boş
zaman konusunda hevesli Piercing kadar ve beyin ve
heyecan verici ışıkları Deambulante elektrik stimülasyonu
dağıtır .Anlamsız bir desencadeio tekerlemeler gibi ,
büyüleyici ve felç vücut kütlesinde yoğunlaşıyor .Bu çatı
ışıkları , ya son mühendislik kafasına geliyor ." Bazı
insanlar maymunlar , diğerleri sadece çatı katları var !"
Ana giriş belirsiz Diğer ışıklar , ben anılara, düşüncelere
sahip Girme çatı katları diliyorum , kısa yaşamları önemli
nedenleri olmadan ancak birçok anıları ile yaşadı .Zihin
sonsuza açılan veya sandıklarda kapalı aydınlatmak için
vardır Anılar ... la vhs kasetleri aramak ve paraya sahip
değil zaman içinde yayılan kira ödemek ve nadiren ne
düşünmeye uyudu artışla bölmek için .Ben bile
birikmesine kasetleri ay var .1993 yılında ben paramı
almak istiyorum başladı ve bir oyun odası için çalışmak bir
aramadan sonra karar verdi.Zamanda o 15 yaşındaydı ve
mekan düzeni ve girmesini 16 yaş altı olanlar yasaklayan
tuttu otorite çok görmüştü .Haşhaş ile ilk temas geldi ve
aşağıdaki 17 yıldır sonradan tüketimini ortaya çıktı .Bu
ortamda diğer gerçeklerine temas ama hiç inkar ve ben
tüketmek benim hayatım , yani ben " mayınlı " olabilir
düzenine veya amaç değildi boyunca yaptım söylemek
gibi , eroin ve kokain kullanımını reddetti ama
asla.Tüketimine yönelik uygunsuz tutum ve zaten
1993/1994 yılında 9. sınıf finalist okul yılı partinin sonu
sunum olmak ünlü " sanatçı " vardı.
Jeneratör , jeneratör veya jeneratör aşk ne yakıtlar bu
değil sanal cinsel arzu seviyorum , ve bu duygusal bağ
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şeffaf öpmek ve duygusal enerji ve elektrik ilişkilerin
geliştirilmesi için hayati bir şey susamış .Bu jeneratör gün
-gün enerjisini besleyen kahvaltı , ya da akşam yemeği ,
ya da su alarak günlük temsili gizli yüzleri egoları ve
kişilikleri malzemeleri .Hiçbir maskeler veya laserasyon
yaralanmasıdır düşünceler , gerçekte sevgi enerjisini ya
da enerji ve keskin delici ve temsilcisi , bir bozulmaz güç
kapanır asla bir kablo ile beslenen yaşıyor sevgi ve
yalnızlık görünüyor heyecanlandırıcı aşkı bizi enquadramo
, ancakgerçek , sonsuza kadar !Her zaman susuz
heyecanlandırıcı arzu bakmak ve biraz sabır gevşek teller
elektrik ortamda hiçbir şey temsil gün ve eğik yüzleri
monotonluğu icat .Doğuştan motorun hayal girişim ve
gerçekleri öncülük ama anlık temas bobini .Konsensus
yaşam gerçeği ve mevcut , ancak bilinçli arzu neredeyse
algılanamaz diğer gerçekliklerin habersiz olması , motorun
ömrü , motora gerekli ulaşın , ama orada !Orada hemen
fırsat anlamında her zaman mevcut olduğunu , bu nedenle
medya değil, sevgi jeneratör düşünceleri slaytlar anlamına
gelir ve kaynaklar mevcut , sulu olamaz ;aşk hakkında
jeneratör devriye ve herhangi bir diğer non - sanal
ortamda her zaman ve bu çok düşkünlük olmanın , o
zaman üretir zevk kendinizi mahrum edemez kontrollü ve
her zaman bastırmak istediği ruh parçasının bu her zaman
mevcut yüzleri proliferates.Enerji biri ve memnuniyeti
anlamında çok kültürlü , biz sanal ve hayali sadece
zihninde yeni düzenleyici gücü sakladı başkalarının
varlığında ya da kendisi aynaya , çeşitli gerçekleri
geliştirir memnuniyeti gibi , herhangi bir parçanın elden
Çünkünötronlar , bu ışığın gerçek hayvan olduğunu
.Parlak ejderhalar tutuşuyor ve bize akan akım ve evet ,
bize günlük canlandırır bize güç ve mim pırıl pırıl varlıkları
ve serseri verir olabilir !Yürüteçler bu dualist ve baskıcı
gerçeğe nezaketsizlik ışık ya da hasta ve nekahet baskının
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gücü olabilir çünkü .Bu akım negatif kutupları bilinçaltını
sızmak ve muhalif kritik kişilik derin ağrıyı azaltmada
hakkında abatas oldukça aşkın gerçekliği ve yenilik ve
başarı ruhuyla anti kimyasal ve kimyasal besleyici
devrelerinin pozitifliği , başarı bu size beslenir Değilhiçbir
zevk yönelik çılgınca bir yarış besleyiciler , ancak bu
düşünce ve iletim dalgalarına zihin sürükler gibi
devredilemez .Düşüncelerin iletimi gerçek ve devreleri
geliştirir ve kimse hepimiz beta-bloker dış uyaranlara
başlıyor ama bu hayat bizim susuzluğumuzu geliştirmek ,
çünkü bu devreler ezilen duyumları ve zevkleri zamansız
havada mevcut yayılır var inkar edemez .Bu dürtüler bu
nedenle düşünce etkileyebilir ve bazen çatışmalar
meydana veya düşünce geliştirmek , ancak bu protonların
heyecan dış gerçekliğe yol açacağını , mutluluk getirebilir
.Mavi ışık köprüleri ve merdiven geçiyor ve biraz " mavi "
arıyor şeffaflık beliğ dostluk ultra hassas kirişler güzellik
memnuniyetle
bu
potansiyeli
gelişmekte
esprili
beslemeleri duyguların gücünü infiltratlarının mavi ışık
güçlü duygular tetiklenen, daha güçlü, daha yoğun ve
derin yansımaları duygu ve Hertz dalga olduğu
yabancılaşmış olması ile bize takımyıldızları gelişir .Bu güç
, derin ve kalıcı bir dostluk etkileyen yaşam hissi , turkuaz
eğik zihinleri yoksun etkiler , bu kendini nadir güzellik ve
canlandırıcı bir delilik ve zevk severler büyülü kirişler taşır
.Alacakaranlık yoğunluğu konuları o geliştirir ve enerji ve
kötü sıcak koruyucu iletir ve acı ve sessizlik , bizi eludes
ve soyut düşünme bize sevk hayır, bir maske ile
sevindirdi , oldukça güçlü bir ışık ve yoğunlaştırılması
zevkgerçek ve hayali , ancak etkiler ve kimin her zaman
hareket ve içsel ve kalıcı dostluk sınırlarını tükendi onu
etkiler .O aşık ve nedenle ancak duygu gıda hizmet veren
bu kaçırmış , gelir ve zevk getirir ve birikimi abrocha
şehvet , sevindirdi o zevk kalori ve bu ana renk aşağı
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yatıyor heyecan bir çılgınlık tüm işgal ve rulo nasılzaman
boş ama bu gelecekte geçmezse enerjiler , yani her
zaman mevcut olduğu , koruyucu , bize kontrol
edilemeyen parlak zevk düzeyini gelişmeye izin vermez .
1994 yılında ben elektrikçiye öğrenmeye
başladı ve ben hala gevşek bir iş parçacığı bir şok aldı ve
sonunda hiçbir elektrik akımı vardı bu çünkü " Faíska "
gibi bazı bilinen am gibi bir takma doğar .Ben gece
katılıyor başladı ve daha sonra disko Tutulma 1994 yılında
ilk ziyarette , ben " catch- bardak " Ben hala nefes testi
ve daha yüksek 2.0 oldu çalıştırmadan önce sonuç
yapılmış olan o gün hatırlıyorum oldu .Bu gece harikaydı ,
ben sadece şişeyi ve yöneticileri başını dışarı ev biri
tarafından yapılacak tüm disko yakaladı , ve evde beni
orada bıraktı , bu tutulma yaz geçen yıl sonuna kadar
almak bir şaşkınlık olduçekim ve barmenler yapıyor
barmen artık duramazdı gecenin ortasında değiştirmek
için .Ben gelişmeleri bıraktı ve ben over olsun , 10 yıllık
akademik yıl 1994-1995 katıldı spor alanı okulu joseph
macedo fragateiro , ed açısından her zaman kötü oldu
.Fiziksel ve bu da benim kötü davranış nedeniyle spor ,
ben bile klor alerjik bir reaksiyon yönlendiren yüksekliği
yüzme pratikte bir doktor raporu var , ama ne
bilmiyordum yüzme oldu !Onları Estarreja ticari alanda
fon için " les bufons " veya peidolas denilen ve geldi bir
futbol takımı vardı .Sarhoşluk , beni başka bir arkadaşıyla
Aveiro pj geçmek yapılan " denizaltı " bira ve kek karışımı
şakacıktan haline geldiği ikincil küresel kanıt önce
aşamaları yaptım .
Biz tanıştığımız -said daire boş şişelerin altbilgi daireye
götürdü bira doğan sevgi ile Bayou süpermarket etek
finalist yolculukta .Ben sadece çorba gelmişti hala masada
uykuya dalmakta sona erdi ve ben akşam eve bana bir
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yolculuk verdi sonra masa attı uyandım ve ne zaman bir
parti olmak istedim , böylece zaman benim kız arkadaşım
yıldönümü vesilesiyle bana Furadouro sarhoşve evde
.Tuvalet ve içine adam turds bir denize dalma ve sık sık
anneannem ile konuşma beni dışarı çıkar ne konuşmak
sevdim çünkü onsekiz film gördüm benim için her zaman
büyük Trainspotting şaka bulundu saçmalık tezekbenim
ETA onlar bile rom ve birçok çekim 3 şişe kardeşimin
düğün korkutucu bile eski zorbalık yaptı ve bu sabah atma
güneşlikler yakaladı ki ikincil .Ben , futbol turnuvasında "
Çeçen " lakaplı takım için şampiyon 12. sınıfa ama geri
matematik ve fizik kimya ile geçiş alabilir 11. sınıf okulu
José Macedo Fragateiro zaten 1995-1996 benim ilerleme
devam ve olduonları kurtarmak asla var .Ben pencerenin
bir sınıf atladı ve o grubun direktörü benim anne
söylerdim ve ben evde sorunları vardı çağrılan söyledi idi
banyo öğretmene gitmişti söylemek kapıdan yürüdü
.Ancak çalışan bindi ve bir kas çok şikayet ve daha sonra
bir yıl askeri muayene beni elverişsiz düşünün hangi
askerlik başgösteren olduğunu başarısız olan , yılda 19961997 yılında fıtık durumunda ameliyat olmak için geldi,
benim bacaklarım zarar çünkü koşmak değil ki bana
şikayet etti.Bu tri- turbo arkadaşlar 3 filtre eklemleri yani
yaptı .Okul " arkasında" grubu etkileyen neden oldu
bulling durumları eta dublajlı olanlar vardı .Yumurtalık
öğle kentinde 4 ve 5 kişiye toplantılar teşvik , benim en
iyi müttefiki Nuno ile toplanan ve ifade özgürlüğü
misafirler gerçek saldırılar olağan cinsiyet gruplarını
coagíamos .Beyanname belediye binası Estarreja , ben
uyarlamak : O Temmuz , Ağustos ve Eylül 1997 aylarında
temel eğitim "aktif tatil " 1. döngüsünün çocuklar için
mesleki programda bir monitör olarak görev "Ben
hizmetleri verilmektedir teyityaygın olarak tanınan ve
hem faiz ve taahhüt demostrados veya işin hak övgüde
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edilmiştir .Santarem söyleyerek sonra o expo gidiyordu
ben arızalar özveri için sitem ediyorum 1997/1998 12. yıl
yıl tekrarlanan pencere boksörler dışarı atılmış olan bir
osuruk vermek ve bana tüm bulanıklık gelen bazı
arkadaşlar eve gittiöğrencilerin dernek bu yıl sürüş başladı
.Biz her zaman bir şey istiyorum her zaman bir şey için
bekleyen ansiosíssimo modda yaşayan rağmen beklemek
ve o iyi , isteyen atlama isteyen , atlama ve sigara hedef
anksiyete kaydırma yapmadan yürüyordu Rode yaşla
birlikte değişir , bize her şeyi Will gibi duruyoristemsiz
kendisi .Bu yıl şu oy pusulası teklifi hazırladı : bu
sorumluluk büyük azim ve duygusu ile olduğunu , bu
seçimlerde candidatamos lise öğrencileri José Macedo
Fragateiro dernek .Biz bu okulu yüceltmek için , kültürel
ve eğlence faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlayan , o
kötü içten ve dıştan empoze etmek gerekiyor .Bu biz teklif
hedefe ulaşmak için: - Bir finalistas- balo gerçekleşmesini
kültürel ve sportif bir gençlik haftası dahil olmak üzere
tüm öğrenci nüfusu tahsis gün , futbol turnuvaları ,
basketbol ve voleybol teşvik ( erkek / kadın .. ) .Gençlik
haftası çeşitli etkinliklerle gün - - bilardo masası futbol
associados- satın eğitim - oluşturmak ve toplumsorunlarının öğrencileri bilgilendirmek bir okul gazetesi
tartışmaların yaratılmasını teşvik etmek amacıyla , aylık
hazırlayın temasöğrenci derneğin girişimleri okulumuzun
faaliyetlerini teşvik ve özellikle amacıyla "ortalama " ile
.Listesi " Biz oy saymak " - Bu dernek listesi - vocês.na
kampanyası için adam öğrenciler tarafından prezervatif
dağıtmak ve neden fark gelmez önümüzdeki tartışmaların
sağlık merkezi ile temas tuttu vermeksağlık merkezi
öğrencileri katılmak için özel sınıflar kalmak istedim
.Kampanya sloganı altında , " Senin için adam ver ! " "
Merkezi bir katkı istedi , ya da militan sağlayarak bu
kampanyayı desteklenen Sosyalist Parti posterleri ile " ,
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bizim müzik çalmak " bile ve " Bizim adımları takipparti ,
militan yaprak dağıtıldı ama bir militan derneğimizin bu
siyasi güç kazanmıştır .Diğer projeler için olduğu gibi
yönetim kurulu bilardo langırt satın almak ve her maç
maliyeti 20 kabukları yarısını alır .Açılış gününde ve ben
alıntı : 10 ila 20 saat arasında 14 Ocak 1998 son geçti
seçilmesinin ardından .Olan temsilcileri hareket normal
sınırlar içinde yer aldığını kaydederek , uygulama
sürecinde ortaya konan iki listeleri , ve b katıldı.740
öğrenciye oy sandık , kapatılması sonrasında , biz oy
sayımı başladı.Beş yüz 208 oy listesi b oylamaya listeyi
göre a- yedi oy listesi verilen ilk tur sahip genel galibi
kazandı nulos- on beyaz onbeş oy oy : aşağıdaki
sonuçlardernek aşağıdaki öğretim yılı dokuz yüz doksan
yedi göre derneğin bir değerlendirmesini sağlar geçen yıl
oy kullandı.Bu sunumun ardından herhangi bir pozitif
bakiye görünmüyor .Ayrıca önceki dernek kendi mirası bir
çalışma masası , bir metal dolap, sandalye , bir tezgah ve
iki satranç oyunları ( tamamlanmamış ) .ve bu dakika
kadar çizildi oturumu sona eklemek için başka bir şey
olduğunu belirtmek gerekirsonra okumak ve mevcut
üyeleri tarafından imzalanır onayladı.Kampanya gün sonra
bazen beni sınıfta bu tür karakterler geçmesi yapılan
Çünkü Aslan Kral ve arkadaşları Capone lakabı okulu
dolaşan bir anonim şikayet , şey benim tarafına karmaşık
aynı zamanda yönetim kurulu tarafından görüldübir okula
, bir esrar tüketici ve uygun olarak çete başı psikolog
.Yumurtalık
PSP
1998
sonunda
soruşturma
ve
bildirildiğine polis soruşturma Ben Estarreja odasının
başkanı oğlu ve bir kaçakçılık şebekesinin başkanı oldu
anonim şikayet açar .Sadece , polisler tesisleri girdi
tüketen yalanladı ve denemiş ve artık orada o kadro
yumurtalık benim sorgulama hakkında temas veya bilgi
vardı , sevmediğimiz bir ortak sigara vardı .O zaman
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benim en iyi arkadaşım 1. çalışmaları ile önümüzdeki
günlerde ödenmiş çünkü şüphe ve akşam yemeği
ödenmemesi , suçlamaları altında balo Bu yıl ahlaksız ,
liste ertesi yıl biz değil korktum uygulanan kimbiz
söylentiler yapıldığı akşam , ödedi.Ocak 98 günü ben ,
eğitim haftası davet onun EXA anıları getirdi ediyorum .24
Ocak eğitimin haftasında " bir dost kucaklama ile ,
özellikle ve okul José Macedo fragateiro gelen , Aveiro
grubuna " özveri ile bir fotoğraf tahsis Cumhuriyet Jorge
Sampaio Başkanı , 1998 - Cumhurbaşkanı , öğle ayakta
vardıCumhurbaşkanı karşıladı elektrik müzesi .Aynı yıl bir
barmen filmi " Kokteyl " akla getirmek şişe ve hokkabazlık
hileler ile misafirlerini ağırladı beni blotted zaman bir gece
oldu ve ben disko duygu vardı orada , pildrinha Furadouro
disko çalışmak için fırsat geliyorBen bütün bulanık THROW
pencereden dışarı külot olduğumda bu bile uyanık sonra ,
bir kafede bir şemsiye üzerine düşmek inanarak Alevli
vardı , gün sonra söyleyerek zaten yıkanmış iç çamaşırı
dönmek için bir arkadaşım annesiBelki yukarıdan düşmüş
.Bu benim ortağı ile birlikte absinthe altın grev biri 2 şişe
içki ortak oldu .Bir partide kadar ben patron önünde bir
müşteri hizmet ve sayaç yerinden sıvı yayılan gözlük
doldurmak başlar ve hemen kovuldu ediyorum .Kısacası
bir müşteri ile yöneticisi birini ve onları iki atış o sadece
dedi her şeyi yayılan hizmet : Buraya çık !ve bu güne
kadar fazla bu adamla konuştum .Ben kardeşimin düğün
en iyi arkadaşı , ben banyoda ot füme katıldı ve ben
masaya bir ayakkabı koymak ve cep telefonu yapılmış ki
beni sarhoş .Her zaman gözlük ve okul Einstein'ın formülü
yazmak için kullanılan alıcı esrarın eşliğinde gece 19981999 monho çubuğu kapakları - barmen burada bardak
hizmet için bir kaç ay oldu .Son parti 2ºperiodo
Gerçekleşen her zamanki eşzamanlı disko Phoenix olarak
o ilk monho duş 900 kişiyi vurdu rakip parti yaklaşık 200
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diğer insanlara karşı bir başarı 700 kişiyi oldu çarptı .Parti
monho akşam yemeği partisine , daha fazla para bu
vermiyorum sahibi ödeyen tüm unsurları yemek dernek
çıkardı sonra .Bu yıl ben devamsızlık yaklaşık iki hafta için
iki ay çalıştı philips , fabrika işçisi olarak çalışan benim
indirim başladı .O zamana kadar Uniteca / Quimigal içinde
bir iş var .Dacasca disko benim hokkabazlık hileler ile
barmen / şovmen gitti benim ilk " tableti " tüketmek
burada iki kırdı ve ben yaptım hiçbir şey vücut hızı ,
örneğin etmek olduğunu yarım görünüyordu farklı
günlerde aldıtüm dergi defoliate ve bir şey okumak ya da
ev almak ve müzik ve ayak uydurmak için alıyorum
koymak değil .Onlara ilk ve tek deneyim oldu .Ben iş
başka bir gün için aramaya gitti halkla ilişkiler ve güvenlik
dacasca diskoda şişeleri ile ben dün bana ve benim
hokkabazlık haberleri bırakarak hastaneye gitmişti bir
müşterinin kafasını vurmuşgazetesinde , sonuçta hepsi
yalan oldu ve ben inanmıştı .Üç saatlik bir gecikme için
ben almak orada bir kız arkadaşı oldu ve ben gözlük
toplama yerine ve oracıkta ateş ediyorum .Ben yıllardır
bar barmen / kapıcı kahramanlar olarak 1998-1999 oldum
Estarreja yeni bir bar açtı , o gece bir " kapı " hakkında bir
kitap ödünç ve ölmek " Amerikan" onu ve benim kitap
tren ile toplanmıştır .Ben 100 $ depozito bir kapıcı olarak
iki yıldır ... 1000 $ yükseltmek mümkün hale geldi ve
hatta benzin motosiklet ile kapıyı yanmış , ama alay ya da
kimse ile ilgili hiç .Bir yılbaşı 1998/1999 Heroes Bar
\u0026 arkadaşlar Faíska organizasyon çağrıyı Yeni Yıl için
tüm arkadaşlar düzenleyin.Gece yarısı sonunda bar ve
Yeni Yıl çıkmadan önce Mando tüm bar patronlarının
bırakın .Ben , başka bir olay kurulması içinde reklam
tarafından saldırıya polis ile bir şikayette am bar over
taşlar gidin ve onlar içinde kül tablaları , saf yalan yürüdü
onlar söylediler hangi bir bara gitmek .Ben savcıya gitmek
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var ama tanıkların yetersizliğinden davayı takip etmedi
.Av bar kahramanları - Yılbaşı 98/99 günü .Salreu
Estarreja Vikont bir program bindi : bir gece [ ve gün ] 12
çanları ... Kontrol ikamet Sergius konuk dj üzerinde
DJ'lerVicky ve gizli .Partinin ortasında ve sırayla bana
parti eve gidip elbise ve arkadaşlarım o gece bekçisi yıl
sonu barda tüm müşterilerine söndürmek , sırıtmak .Söz
alfabenin düzeni koymak ve gelecek düşünce ben erkekler
arasında bir güvenlik sistemi oluşturmak göz kırpıyor veya
dokunmatik tipi ve birbirlerini hissetmek ve görmek için
tüm hızı yürümek düşünüyorum ab veya abba çok önde
olduğunu düşünüyorumbu kötülük veya acı ve yardımcı
oldu .TV izleyin ve ben altbilgiler ben kanal FTV görmek
ve ben o gün Nobel Ödülü alacak düşünüyorum aklıma
mesajlar içeriyor düşünüyorum .Ben filmin aktör olduğunu
düşünüyorum ben , Aveiro film film kapmak / domuz ve
elmas izliyordum , bir kez düşündüm insan organlarını
yeme ve o gün sokakta kırık cam elmas sanıyordum kilo
için bir gıda deposu oldukendi ayakkabılarını çıkarmak
başlar ve ve sinema çıkıyorum , benim filmi oldu
.Estarreja Nehri yakınında hareket ve ağaçlar tırmanma
düşünmek nihai özgürlüğü koştu olarak, meto yarım nehir
vücut ve ben bir deha ve o mr olduğumu düşünüyorum
.Cumhurbaşkanı beni görülmektedir , ben inek ile temas
otlatma ve size düşüncelerimi iletişim kurmaya çalışan
vardı var .Ben onlar beni , ben , tüm odayı döner bana ne
olduğunu anlamaya çalışın psikoloji kitapları okumak gibi
şeyler yaptım , beni izole etmek , garip şeyler hissetmeye
başlar fikirleri çalmak ve bana zarar yapmak istiyorum
yapmak olduğunu düşünüyorum , ben başladızulüm çılgın
, sanrılar , ya da izledi ve televizyon veya günün gazete
ya kontrol edildiğini , babam bana bir bar satın
düşünüyorum gelmek , ve dünyanın en büyük oldu ,
sadece önde gelen tuhaf şeyler yaptıailem birisi bana
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söyle GNR bir ordu tarafından bulundu am kadar yürüyen
başıboş saat , "Biz sadece sizin için aradılar " koştu beni
hastaneye ulaşım hala GNR ve itfaiye çağıran bu genel
şamata ciddi endişe etmesineBen psikiyatrik acil Coimbra
sonraki Aveiro hastaneye , kaldırıldı ediyorum .Ben
psikiyatri başkanı ile görüştükten sonra kız ile ben bir
enjeksiyon alacağım ve ben olacak düşünüyorum
konuşmadan sonra bir sedyeyle sarılı itfaiye tarafından
alınan , ancak enjeksiyon aldı ... Uyandığımda ben
psikiyatri koğuşunda bir odadayım ! ?... Ben bir taksi aldı
ve Estarreja taksi şoförü beklemek dedi ve annemi
uyarmak için gittiği Coimbra gitti , ben kötü hissediyorum
maksatlı olduğunu bilmeden psikiyatristler tarafından
gönderilen bir hap almaya eğimli ertesi gün Kaçmak ,
soranbeni hastaneye götürecek , yatağa bir kemer ile
bağlı fiziksel emniyet sisteminin altında 20 günden fazla
kaldı !Estarreja Intermarche bana bir komşu eve girmek
için bir davetiye gibiydi hoş geldiniz , ben bir hırsız
olduğunu düşünerek onları bahçeye girmek için geldi ve
hatta bir şikayette başardı ama GNR o bile beni arıyor
söyledi sonra beni aldıhastaneye .

Kalkış önümüzdeki yıllarda zayıflamış alıyorum , sosyal
yaşamda bir deprem karşılaştırır var , ben gibi korkular
var geldi : kafeterya gitmek , fincan düştü korkuyorlar ve
insanlar benim adını yorum .
Nasıl 3ºescriturário 1999 yılında bu 30km / h
geziyordu fabrikanın çevresi içinde , hatta sahip harfi
olmadan posta arabasını dağıtarak , zaman descolorei saç
de posta ve lisans kayıt dağılımı , bir araba ilk defa
hissetmek istedimhatta tampon bırakarak bir kaza almak
ve haklı vardı .
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Ben oldukça burada bana uykusuzluk ile karşı
karşıya olacak uyanık tutan bir engel yaşamak istiyorum
uyumak istemiyor , çünkü ben uyumuyorum .
Ben Portekizli 11 değerler denkliğini emretti ve
ortaöğretim kredi birimleri tarafından rotayı önceye , yatılı
okul Luis de Camoes alındı .IPJ açıklamada , Şubat 5 1
Mart 1999 den bu tür burs olarak bilgi animatör
fonksiyonlarını icra , 2000 gençler için sağlıklı davranışları
tanıtımı için okullara gitti .Online pornografi görmek ve
sohbetleri ile temas başlar ." Görevlerini yerine getirirken
, özellikle , görevleri tam olarak oyun ilgi ve dinamik ,
hizmet kullanıcıları , gençlerin ilgi bilgilerin yayılması ,
Gençlik Portekiz Enstitüsü ile bilgi desteği ve temas
güncellenmesi" Aveiro , 09 Mart 2000 Ben yalnız son
günlerde Tenerife gitti hayatımın kadını düşünmeye başlar
ve ben Raquel Mamede adıyla 3 kart bilgileri - Bombarral
Portekiz ve son gün ben kötü taklit onun bataklık bir
telefon almakzaman bir kız arkadaşı ile birlikte mevcut
Ben Raquel olmak daire var ve ben eski ile kendimi
bulmak bir kaç saat geçirdim olacaktır .Kız çan sabit bir
kaşık koymak ve benim bir arkadaşım eski beni uyaran
diğer bir balkonundan atlayarak görmek için .Geçmiş
anlar o da atladı ve bana geldi beri daire odasına koştu ve
zaman benim en iyi arkadaşım yaprak altında beni sakladı
ve filipe nerede diye sordu ve ben burada she'm sayfaları
bıraktı ve dedionu sakinleştirmek için almak için size bir
hile geçmek için gelen sokaklarda kovaladı daire kaçtı
.Ben 16 puan final notu ile lise diploması 1999/2000
başvurucuya olabilir - , disiplinlerarası alanda tarama
yarım bıraktı ve daha sonra başka bir öğretmen teslim
sonucuna buradan dışarı gitti , iki gün gidip geçirdi 11
Aralık 2000 yumurtalık vardı senindürüstlük öğretmen
eksikliği için özür dileyerek ofis zamanki öğretmen için
maksimum puanı 16 puan oldu , ileri tetkik yapar ve not
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20 atar .Ben , Fransız , 17 disiplinler arası alana 15 , 15
Portekizce , İngilizce , 11 18 bu yüzden dersi geçmek
almak sınavlarda felsefe ve bilgisayar bilimleri ,
kopyalama 18 notlar var .Yarım ay çalışmış okurken 31
Mayıs , bölümler Resepsiyonda bu otel 2000 " edinilmiş
bilgi / kapıcı kadar günde 8 Şubat 2000 yılından bu yana "
Resepsiyon Stajyer 2. yıl " profesyonel kategorisinde
resmi otel gittive bar.Öğrenmek sıradışı özveri ve
sorumluluk duygusu ile bu dönem büyük kapasiteli
boyunca gösterdi.Biz durumu ve hepimizi ile ilişki övgü
.Yumurtalik / 00.aqui 28/07 bar partiler vardı ve sorumlu
olanların yokluğunda havuzuna gitti otel odalarında uyudu
.Bu o psikiyatride hastaneye edildiğini biliyordu çünkü
beni azaltılabilir hissediyorum yaptı çünkü adam
çubuğunda saldırı için disiplin soruşturması vardı .Sonra
Lizbon gitti ve alışveriş merkezi bir kafede bir sayaç
çalışan iş var imaviz 2000 şişe benimle vardı anda
kendimi iyi dansçı hayal o çiş saatlerine kadar dans
alışveriş merkezinde bir gece kulübü katılıyor alışkanlığı
vardıhangi popper'so daha hayatımda bu çalıştı , bu şişe
kimyasallar ile benim 2 deneyim oldu kokusu gibi işi giren
ve otel sheraton önünde gökyüzüne bakmak önce inhale ,
ama bunu yapmak için geri gitti.Apakurya ya da hiçbir şey
- personel Estarreja 2001 Karnavalı Katıldı !Apakurya ya
da hiçbir şey !Yumurtalık Beyanı belediye binası - kültür ,
kütüphane ve tarihi mirasın bölünmesi .O yumurtalık ve
Müzesi Julio Dinis belediye kütüphanesine Müşteri
Hizmetleri hizmetlerinde 30 Mayıs 2002 tarihleri 6
Ağustos 2001 sabit dönem için sözleşme bazında , idari
asistan bir pozisyon düzenlenen beyan edilir - bir
evkütüphane belgeler vardı " sorumluluk ve bağlılık büyük
mantıklı " ve yapılan Ovarense " umutsuz vaka " kayıt yok
2001 - Leiria Leiria ve bir kamyon sürücüsü telsizle bir
şikayet var savaş arasındaki GNR hastane kim bozmaya
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gidiyorduaraç rebocarem sonra olay yerine çağrılan bt
geçiş , hiçbir ceza , çağrı takviye ve kelepçeli Leiria beni
hastaneye neden söylüyorlar .Caldas da Kraliçe hastane
bebek d 12/07 2000 için windows 26/11 izledim keskin
nişancılar ve insanlar görmek düşündüm .Pedro 2001 Ben araç ile DGV Buluşması ile hiçbir mektup olsun ama
hiçbir mektup ve çok ciddi bir ihlali cezası ( asgari ) iptal
süresi 30 gün ile beni cezalandırmak mahkeme mektup
kurşun dönmek asla almakonunla ve çünkü az 2 yıl iletken
olması için bu yasanın diğer almak diyor mektup DGV
.Ben bile kameralar beni filme ve o casuslar tarafından
izlenen edildiğini vardı odama ve düşünce rulo .Leiria
İnterpol Ben 5.01 kuruş koymak beri , benimle çalışmak
indi düşünüyorum .Benzin ve o milyoner kazanmak ve
olmaya formülü bulduğunu bulma 5 € ödeyerek .O
günlerde ben arabanın altında Rus casusları vardı
düşündüm .Ben büyülü ve ben zihin ile araba ve bana bu
top haline girişim için bir zıplayan top ile iç çamaşırı yolun
bir orta girişim yapan bir hiç sabit dönme makinenin
araba yapıştırılmış beyin kontrol düşünüyorum olduTest
çözümleri Kraliçe başlatılan ve mahkeme önünde yere
vurmak ve onun çatıya çıktı .B5 Coimbra ve Aveiro
bölgeleri arabada fikir ve kucak gazetelerin peşinde Leiria
bt emriyle çekili olması başlar kabul I GNR tugay
komutuyla tarafından durduruldu .Liscont beyanı Konteyner operatörleri idari uygulayıcısı kategori ile çalışır
.Ben Liscont tuvalete yalan olur dönemde , ben esrar
sigara olmadan iki ay vardı ve ben o zarar döndüğümde
başım , erken çıkış Liscont derin sevgi ile sorunlar başladı
aşk alt yarısı tövbe kaybolur, unutulur da hissedildi yaşadı
ve yaşadığı.Mars'ta gezegenler Mars ve Jüpiter olmuştur
cennet altında uçtu bulutların altında gitti , seni
seviyorum karar verdi ve Jüpiter benim varlık gücü vardı
gezegen kalem gezegenden uçan , size burada var mıydı ,
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enerji vardı , sevinççiçek şeklinde sevgi iletti şey .Boyut ,
kısa , çok sevgi dolu şaşırtıcı , büyük olmadan , bir rüya ,
bir başarı , bir gol , tutku ile her şeyi , ayçiçeği gibi
hareket şey yakma amansız peşinde isteyerek vardı ,
güneşin gücü vardı .Ben karada ve altında seyahat yoluyla
ben ufukta fark pencere , oldu manzara , bir yolculuk ,
çok senin yıldızını gördüm öncesinde baktım taranan
harcanan parlak parıldayan ben ay benim ve senin
gördüm baktı dışarı baktıdeniz , biz sadece mehtap oldu
arazi üzerinde ve deniz altında seyahat fethetmek izledi
.Duygu , düşünce , isteyen isteyen , sevgi dolu , o özlem
vardı .Seni özledim ve burada sahip olmak isteyen bir
toplantıyı diliyorum , her zaman seni düşünüyorum , seni
seviyorum ve sensiz hasreti ve yaşam , düşünmek nerede
, senin varlığını hissetmek istiyorum, seni hissediyorum
ve olmadan seni seviyorum, gürültü olmadan yaptıklarının
duymak , kokusu olmadan sizi kokusu , görüş kapılar
olmadan seni görmeden dokunmadan size ve dokunma
sizi kanıtlayan olmadan beni memnun tat : Eğer 5 duyu
ile diliyorum , seni görmek .Eğer acı için , keçe sevilen ,
yaşadığı bir hatırlatma , sana yılında öptü başka kim , ben
gördüm , ben her zaman hatırlar aşkı went're sevmedim
.30 , 2003 , evlilik aşk Mart Mağribi filipe 2 Haziran Lizbon
-... Havana Madrid Madrid 9 Haziran 10 Haziran 2003
Lizbon Küba gidin ve Havana gerçekten berbat marihuana
100 $ satın alabilirsiniz .Sonra füme ve benim baş patron
ile entrikaları başlangıcı oldu zarar ve yukarı düşük olsun
ve bir iş aramaya gitmek sona erdi , katılmadan önce
eklemleri sigara olmadan dört ay idi .Edebiyat Fakültesi
sınıflarda uyudu ve benim eklemleri füme .Town Hall
Kütüphanesi Lizbon Brook onlarla faaliyetleri yapıyor fobi
oluşturmak yeni temas ederek dehşete orlando , bana bir
ay izin çalıştı .Üstün tekniği ile bazı şüpheler açıklığa
kavuşturmak istiyorum takiben , beni çıkın ve hastalık izni
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sunmak demek - banyo gitmek ve peynir tosteira , sol izin
veremem belirli gerçekler ayrımcılık ile Isel başkanı bir
mektup gönderdi ... Ben CTT bir kartpostal memnuniyeti
yaşıyor memnuniyetsizlik yazdı ve onu almak için kendimi
gönderdi .Benim son 8 yıldır hesap verme cumhurbaşkanı
bir mektup göndererek .Gerçekte anne ve eşi ile tartışmak
zorunda İşsizlik , ben işsizlik ödeneği hakkı yoktur söyler
Lizbon vatandaşı deposunda sosyal güvenlik temasa ve
ben bir uçağı yakalamak için gitmek fikri ile burun
eğitecekLüksemburg bana bu işi vermek amacıyla Avrupa
Birliği Barroso konuşmak için .Doruk noktası , sadece bir
an , muhtemelen tüm görünüm olarak erdemli görüntü
ama nedeniyle sadece mevcut veya tüm fiziksel varlığının
sona erdiği tarihte ölmek değil zihin kondisyon ve aniden
her şey söner senin düşünce bir an , ya daneden olabilir.
Ben , komut kendimi öldürmek dedi sesler ,
anlar önce mesleği vardı " korsan " benim karım
söylemişti duydum ben hep acı badem iki şişe satın almak
için süpermarket sevdiğini söyleyerek bir kağıt yazdı ve
hep birlikte içtiçeşitli hapları ile .O girdi ve INEM itfaiye
çağırdı durumla sarılma kendini buldu Eşim kısa bir süre
sonra geldi ve ben hastanede bir bebek bezi olduğumu
uyanmak zaman bana yağ verdi .Günler sonra o 02/2007
1. intihar girişimi aldı kafeler olmaz yakın bir kafe
söylemek için bana geldi bir ilaç etkileşimi olmuştu benim
komşular söyledi .
Ruhum beni buharlaşması durumunda , hiçbir
şey , fantezi kayıtsız gizli artı enkaz kalacak .Tahrip çıkan
, özellikle bir an , bir tembellik yüzer .O dokundu ve
dünyayı gördüm yokluğu , en azından birileri benim
gerçekliği aşan inanıyorum , bir dilsiz dokunmatik
hassasiyeti olmadan , kirli olurdu .Benim üzüntü
ulaşılamaz olarak ulaşılabilir tüm mutluluk kadar
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basittir.Eğer böylece için yazdığı için büyü tarafından
içime sizin için ölüyor , sen demek bir günde ironi
olmadan , dokunma ve başka bir şey isteyen , sen bana
bak bana nasıl hissediyorum ve ben asla bu kadar acı
hissettim ben kimim görmek veacı ve asla öldü ve asla
sadece tüm yakmak biter bana ağrı yanma yanan bir
maçta senin yanında hissettim kayıp olacaktır .Asla seni
seveceğim her zaman bırakmadı , çünkü acı ve sevdiğini
biliyorum ve diyecekler sende arada , seni aldı .Ancak
bana sorumluluk feragat imzaladıktan sonra sipariş veren
serbest psikiyatrist ile görüşme hatırlamıyorum , " koma "
oldu ve uyanık gelir ve sadece bir bebek bezi görür
hastane ve Cabral köri tedavi edilir .- Ben sana bana
bilenler böyle bir öpücük ver dua , Kat pencerelerden
hayvanları ateş Düşünce ve yok ya da çok rahatsız edici
ruhunu devletler insanların vücut kesintileri ve laserasyon
büyük rahatsızlıklar hissettim öldürmek için fikirler vardı
ve duygusal bir arzu karıştırılan ?Arzu büyüdü zaman
bana bu surripiámos birbirlerine gibi gizli bir öpücük verin
bilirsin , bana o yumuşak bir öpücük , verir .Tatlı , seni
tanımak tatlı .Ben benden sana bir öpücük ver .Tüm
saygımla , seni seni ve bana izin !Ne beni düşünüyor ve
sizin ben var?Bana okumak zorunda için minnettar , belki
de anladım estou- !Düşünceler Passing zaten beni zaten
yasal saatte en az korkunç soru zaten gece yarısı kitle
veya oyun horoz beliğ Çizelgesi hediye onların elations
aldı okudum ! ?Bizi görür ayıran bir minimum ve eko
sadece sessizlik anlaşılır iletişimsel ecstasy Yansıma bile
yanma basit reddi ağrı kelimelerdir.Hormonal ve ruhsal
kimya ile fiziksel değil aşılmaz engel parlak .Gök cisimleri
hercai menekşe çiçeklenme için bizi istila .Aşk yonca
arayışı içinde , servet , bu görüşe eklemek için bir şey
yönlü varlıkları ve her zaman anlama oluşur çünkü .Başka
bir ekleme , bir başka artış , sosyal medyada temsili
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benlik saygısı bizi sürgün şefkat ve hassasiyet için bu
arzusu .Kendini tek ve bölünmez bakış açısını görüntüle ,
daire ortaya daha fazla dilek için herhangi bir dilek
yabancılaştırmak değil .Altın bu daire , kaynaklanmaktadır
iyi niyetle ve sadakat ve saygı , bir lonca yok .Biz saf ve
böylece hareket vahşi , ve sadece bu nedenle her zaman
olacak kendi bakış başka işgal bana daha bencil bir şey
değildir .Fikirlerin basit bir değişim yeteneğine zihin
iltihaplı , bu sağduyu acil itiraz .Ne zaman vermek veya
diğer kendini getirmek .Daha önemsiz bir şey istemiyoruz
ne reddetmek , çok kolay .Aşk ve sevgi beni oldukça diğer
hissediyorum ve değil .Bize olmak arasındaki bağlantının
Yapıcı tutum .Içgüdüsel davranış basılmıştır ancak o
zaman bana , beni düşün , ve şimdi tekrar var .Çatışma
bir ben " ben" dönüştü ve biz birbirimize destek vermek
zorunda ne kadar iyi " canlarından " asla bilemezsiniz
çünkü .Bu tür her zaman açık olan bize geldi .Eğer seviye
olduğunu maskeleri ve bencillik kendi ile Dikkat "Ben "
kendi olmak için .Peki zırh şimdiye orada- öylesine kırılmış
olacak " tu en " var ve o vardır " AB'nin " daha fazla " eu
en " o pop zırh söyledi.Aşk : Aşk her fethediyor .Ağustos
2007 boşanma ... efervesan Işık - düşer ve mırıldamak ,
seyreltilmiş ve bir yenilmez arzu dalları içine genişler , dış
gerçeklikle karşı karşıya sonra çökmeye tüm gözlerin
olarak yanılsamadır .Aşk büyür ve kirletici olarak kötülük
ve sahte sporadik delilik efervesan arzusu ile donatılmış ,
tüm düşünceleri kaplar ve hakim ve otoriter izin , enerjiyi
canlandırmak değişimi , aydınlık içerik var .Onlar fikir
veya gerçekler düşünceler onlara hayat vermek ve
hareket yıldızlar , beton arzusu , hiçbir şey constelares
enerji ile aydınlatılmış gökyüzü daha güzel olarak Lit
gökyüzü , arzusundan daha güçlü bir şey , parlak
gökyüzünün mükemmel bir dengeye ulaşmak içinyıldızlar
arasında sürekli etkileşim için çağrı ve yıldızlı gücü
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eşsizdir .Bu enerjiler kozmik gerçeği yorumlamak isteyen
değil yani , alev olmadan duman ortadan nasıl beni
korkutuyor .Canlılık konaklama tarafından bastırılmış
duygu ve kristalleşme şüphesiz politik doğruluk bir maske
olduğu zaman hayal kırıklığına uğrattı .O ruh korku ve acı
bir şekilde sihirli içine döner ve gerçek olgular ve şeylerin
değişmesi hiçbir dürtü akımı var kafasında geçmek ve
geliştirmek olan tüm adımları ve döngüleri değişiyor uçar
, ama asladuygular ., Bizi yönlendiren bu değişikliği
kendinizi özgür ve acı ve yaşam özellikle mutasyon
genişletir .Hayatın Işık , tutku delilik batık .Nasıl Olur?
İçgüdüsel aşk ve sevilmek istiyorum , tutkular ve hayal
kırıklıkları birkaç yanılsamaları açmak .Deluded ve beni
odaklanmak ve herhangi bir yalan deler gerçeğin aşk
metodolojisi boyunca konsantre seviyorum .Yani sevilmek
, biz olmanın gerçek kimliği ile ilgileniyor oyun alanı
sevilme Naked bize sevilmeye neden derin bir farkındalık
gerektirir ve henüz bu diyalektik varsayılır , karşılıklı ve
çok seviyorum iyi sevme gerekli bir ikilemi var+ 1 = 1 1 ,
zaman mantıklı bir şey zevk alamıyorum .Sonuç daha
sonra sevişmek ortasında bir birleşik konum olduğunu ,
böylece genel tutum ve değerleri ve davranışları kravat
teknik değilse Yani mantıksal 1 + 1 = 2 , doğru , ama
davranış verimli olmayacaktır .Anlaşıldı ve zevk bu gerçek
tek kaynağı , yoksa bireysel ya da başka bir eylem eylemi
olarak gerçek özgürlüğü anlamına gelir .Eh , ben size
birçok kriter olacak , aşağıdaki adımları aşmak için yeterli
mantıksal veya mantıksız yaşamış değil , ben kesinlikle
emin olmak istiyorum , bu yüzden zaman zaman beni
eşek hayal , bugün pek eşekler vargibi , gerçekten kendi
sonuçlar almak , bazen bu rolü duruyor kim kandırıyorlar
yapay eşekler , yerine vardır .Ben revü korkuları var
tesadüfen hakkında , bunun için burada değilim , ve deli
beri yapmazlar tutumlar sadece belirli durumlarda ve
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başkaları tarafından değerlendirilecektir zaman , yani sık
sık "habitat " bağlıdır .Bu akıl bazı sonra ben deli
olduğumu söylemek istiyorum yönlendirme , ben birçok
kişiyi sevdim ve dolayısıyla , biz , biz daha sevgi ve daha
fazla asla memnun istiyorsanız varsayalım neden soruyu
kadar sevgi dolu hırs .Aşağıdaki söyleyerek Retreat , tüm
aşık revü işlemek için ücretsiz , biz savunmasız ve sık sık
manipüle vardır .Biz gerçek aşk olduğunu inanmak
istiyorum , neden biz sevilen çünkü , şefkat uyandırıyor ve
yaşam bilgeliği tetikleyen duygu
Hap ile 11/2007 2. intihar girişimi , köri hastane ve Cabral
bir tırmanması ancak " daha sonra benzodiazepinler bu
kez öldürmeye çalışır ? ! " Ben hemşireler tarafından
yaklaştı am koğuşta yürümek , analizden sonra ben
intravenöz atış iğne duyuyorum vekan fışkıran .
Yaşam ve ölüm arasındaki ölüyor Living ?Ah!Affetmek , o
yerleştirilir ?Apaçık , kim öldürdü hiç ?Herkes ölümcül kısa
sürede biz yaşadığımız yakında ve daha sonra ölecektir
düşünüyorum tüm alay öylesine çelişkili olan istisnasız bir
an yaşamak için bıraktı .Benim doğum sonrası tamamen
sakat ve sedasyon 20 saat sonra anlaşma " ötesinde "
gidin çalışın , bir kez daha kurtuldu .3 tıbbi ekip idari
teknisyen dalgası değerlendirildi açık procedure'm Katılım
ve yarışmada ikinci sırayı alarak 17,41 valore notu vardır ,
önceki gece uyumamış ve mülakat 10'dan fazla eklem
fümesabah oldu.Liman bu tıp okulu .Gün sonra ben
gitmeliyim Nerede intihar düşünceleri oldu çünkü ben bile
karşılanmaması nerede , ben bekledim , ama ben
beklemekten yetti.Işık daha sonra evet , elimden Dinamit
ölümcül zevk olarak katliam beni ve yanıp kadar gürledi
beni hasta geleceği ve mantıksız aydınlanmış , gündelik
yaşamın mevcut ecstasy yönünde beni gönderdi .Yani
evet titizlik ve hassasiyet kalori bağırsakları sol iyileşmiş
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.Ben o gücü yoktur korku çünkü geçmiş aydınlatmak eğer
bilmiyorum .Dolayısıyla, orada iki kutuplu , iki uç vardır
ve ben olumlu ve şifa ve siyah musallat değil vuruldu .Bu
ışık geçiş ve opak duyular , duygular gömülü veya
çivilenmiş heyecan , yaşam keyfi ve yeryüzünde bize
hareket ve bize güç veren maksimum kuvvet zevk
olmadan duyguların açıklık ve acil alacakaranlıkta
rasyonelliği ve dürtüsel geliyordeğil , bir keskin mavi ray
ve deneyimli sıcak basmaları ventilaste ve gölgeler gibi
bizi mağdur kötü niyetli ve yaygın olmayan düşünceler
olarak sahip yetenek ve gücünü kapmak , her şeyin
hareketi vardır , ama mevcut ve nasıl ortaya
infiltratlarınıngörme duyuları ve kez sessizliğin içinden
bize düşünce netlik gösterir ve görünümü sertleşmesine
ve diğerleri negatif ya da pozitif enerjileri geçmesine
şerefsiz engelli zevk olarak sessizdir .Düşünce hızı ,
hemen , ikinci , zaman kesir ve zamanında herkesin ,
haklara sahip olumlu ya da olumsuz etkisi olmadığını ,
çünkü dolayısıyla çerçeve veya en saçma davranış hiçbir
kesim olacak anlık değildir .Canlı enerji taşır ve zevk ve
armatür aç aklı ve delilik nötr kutup olur siyah Faíska bir
yırtılma etkisi , o yüzden ışık ulaşılabilir kendi enerjisini
kullanmak ve kül gibi yanan gülümseme esbaterá tavsiye
,karıştırılmış zaman ısı elimden ancak çılgınca .Başka bir
kadran Noel rahatsız düşünce ile Mavi Ray ve oyalama
bize yol ağacının ışıkları vurguladı .Bu coşkun karşılaştığı
bu geçiş ancak anlık yaşayan bizi engellemek pragmatik
enerjileri obstrüktif değil , gök gürültüsü kadar sallar ve
belirgin süpersonik hızlara üretmek değil güçlü yanı sıra
ses dalgası etkiler .Ne gerçek ve gerçekdışı görünüyor
.Ebedi hayat aşağı gidiyor tutmak ve sonra etrafında ,
mücadele veya grev oluşturma , hayal zihin o muhalif
burble terördür işlemek ve bir noktada sona eriyor ya da
sadece bir iz boyamak için hiçbir yolu yokturgüzelleşmek
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yaşayan bu tonda yeşil renk tonu ve kapmak hayatını
gelişen , burada her zaman işaret etmek istedim puanı ,
yoğun yaşıyor .
01/2008 harflerle bir dövme yapmak
Darklightning ve omuz bıçak bir kıvılcım ve hayata karşı o
asla intentei dövme sonrasında luz'08 söyleyerek gücü
2007-11 / 2008-01 - Ticari hızlı phone'm müşteri en iyi
patronu , şirkete 5 cep telefonları satın işyerinde
görünmesini başarısız .Estarreja engelli otopark uzayda
kütüphanede oturdu ve yol ile ilgili benim protesto için
kinayeli yere uzandı sadece şikayet kitap boyutunda ve
başlamış ve tamamlanmıştır , farklı olmak anlamına
gelmez farklı olmakbir gün banner 20 ciltlik iyi eğitim ve
görgü doluydu harcanan vitrin girişi olduğunu " farklı
olmak" hakkında bir kitaptan aşırma dolgulu .Estarreja
mavi kask çalışmaları ile ve genel işler bir çalışanı olarak
02/2008 Kütüphane Yürüyüşü , kapı aşağıdaki yazmak :
Beni acı ile suskunluğunu hüküm de .Ölüm kardeşi tehdit
ve psikiyatrik değerlendirme için bu yük altında yetkilileri
led duyuyorum.Ben bir hasta olarak kabul ediyorum
Vikont hastanesi Salreu için kendi inisiyatifiyle , bilgisayar
sistemi sadece hasta girişi kabul olduğunu ve hasta ya da
olmamak konusunda bir tartışma üretir olacak ? !Ben
onlar bana eve bir yolculuk ertesi gün verdi GNR'dan bir
ordu ile gelir ulaşan Coimbra psikiyatrik hastaneye gitmek
için öneriyoruz.Ben kelimeleri grev ve ben 10 saat
boyunca suskun değilim .Ben hafif cihazlar aldım ve anti
Dantas manifestosu José de Almada - köle , şair Orpheus
d' geleceğe dönük modern ve her şeyi , benim yatak odası
penceresinden dışarı maksimum ses yerleştirildi ile
hoparlörler 100watts cd güçlendirilmiş ile ses .Huc Coimbra hastane bülteninin Üniversitesi Hastaneleri erkekler psikiyatrik hizmet - oda arkadaşı üzerinde bezini
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değiştirmek , başka bir tartışma Normal hastalık - Hasta
2008-02-02 2008- 02-18 taburcu edildi bu hastaneye
başvurduo bile tedavi ortasında peşinden gitti .Kelepçeli
and'm hatta psikiyatrist tarafından görmedim hospital'm
yetkililer tarafından liderliğindeki bir sedyeye bağlı ve bir
enjeksiyon alarak , benim iradesine karşı tedaviye
yönelmek zorunda .Ben gün, öncesinde ışığın tasarım
gücünü vardı benim dövme dışında bir kitle gösterdi kazak
aldı o ödünç almış kitaplar aldı ve göl belediye binası içine
attı , ben alay 15 € bırakmak için geldi .Ben kötü cd çizik
olan cezai takibat başlatılmış olacaktır ve alay gün şehir
meydanında ışık kaynağı için kitap atıldı kütüphaneden
alınan kitap vermedi Estarreja kültür meclis tarafından
çağrılır geldi .
Hastalık planını tasarladı çünkü nutku , ben ,
ben aptal olacağım çünkü ben demeyeceğim düşündüm
dolarlık gizli , dünyanın en büyük hazine olacak bana göre
el yazısı bir Arap kitap oğlum sopa .
Koğuş Coimbra rolü ben ... belki sadece
şimdiye kadar şizofren olduğumu düşünüyorum şizofreni
psikoz
tanısı
konuldu
hemşirelerin
toplantısında
konuşmaları dinledi , yardımcı akıllı ben meslektaşları
dinliyordum fark benim sıram olduğunu söylemek... o ,
kayıt ' ' kaçış tehlike " " pijama tutmak " Ben saçma
buluyorum yazmıştı hiç pijama koşacak ? !Ben tedavi
olarak izleyin mahkeme belgeyi imzalamak için gerekli bu
zorunlu gözaltı am çıkmak için .Aveiro hastanede giriş
görüşmesinde o sadece meyve ağaçları düşmüş ve
tereyağı ve çilek reçel sevmiyordu yemek istiyorum benim
takma "Işık Rabbi , " ile tedavi edilebilir istediğini söyledi
.Her zamanki yemek neydi .Bana vb keşifler desen atma
gibi , intihar biçimleri hakkında düşündüm ...
Şimdiye kadar sadık ama üzücü bir clown'm
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sahte gülümseme olarak davranış gerçek olmak gibi ,
görmesini beni engelleyen bir acı hissediyorum , Canlı , iç
sevinç , dış uymuyor .Ben seyahat ve çok görme uzak bir
noktada kalan normal bir yerde beni kılan bir şamandıra
hissediyorum .Ben bir dipsiz adım , doğal olmayan bir
fenomen hissediyorum , ama bir hayvan vahşi olarak
gaddarlığı ve hız , askı boğan hissediyorum ve zaman
başarısızlığa doğuştan kuvvet kısmet olarak öldürmek .Iz
bırakmadan bir gezi , iğrenç nefret ve gerçekten günahkar
görüntü , cennet sıcaklık yüksekliği , çiçek yemin hani ve
bu sadece kötü bir zaman şiddet dalgalanma büyür Ben
bir palyaço gibi giyinmiş tüm sonuçlandı ve gelişmiş
gaddarlığı veITN bir kap ile - Venezuela kahve Portekiz
bilgilendirmek
.CTT
,
mahkemeden
bir
mektup
yükseltmek , çünkü benim hastalık ben yani ben yazarken
değil , imzalamak benim parmak izi yapamaz çalışan
anlatacağım .Coimbra , kapı kolları tarafından bir kart
kağıda karşı bir otel gibi hastane zahmet etmeyin ,
diyerek !Zahmet ve kendimi ağacın yaprakları toplayıp
bulmak çevre hastane tarafından bileğinde onunla yürüdü
etmeyin , yapraklar ve polen Thomas takma adı "
paraşütçü " emretti kağıtları ile sigara yapmak .
Parlamento evi tarafından sunulan anayasa ile
bir kısıtlama sandalyenin bir sergi koymak ve savunma
açmak Coimbra - Ben yumurtalık GNR komutasındaki
psikiyatrik değerlendirme öyküsü ile tekrar hastaneye
kaldırıldı am son bir hafta hastaneden ayrıldıyetkinin
olmadığı durumda .Ben ışık ve Coimbra anahtarları
Hastanesi silme ışığın gücünü diyerek ışığı söndürmeden ,
süper ilginç satın almak ve büyük bir tema şeytan kökeni
hakkında yaklaşmıştır " Hashashin / rakam . "Psikiyatri
servisinde karışık gibi erkek ve yatak odası banyo hasta
oral seks var .Aveiro hastanede oldu ve 5 cm açık
pencereden nefes .Ve sadece hava üfleme nefes istedim
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ve bahçe gördüm ve insanların çalışan ve zevk ve sadece
nefes istedim ... özgürlük hissedin
Devam be : yaşam tarzı
Gerçek hesapları
Nelson Pereira sütyen
Hangi kastedilen , ilan edilir biri ... hayat yolu ,
tüm bu atalarımızdan miras olduğunu , o zaman biz
toplumun , kanunları tarafından ilan olduğunu yetişkinlik ,
bir ulaştığında üremeye misyonu varbiz demokraside
yaşıyoruz .
Bu bizim bir bilgi edinebilirler hepsi bu , biz bakmak her
şeyi biz inşa biliyorum zaman .
Nasıl olur?
Nedenine
zoruyla
faaliyet
gösterdikleri
toplumda
uğraşırken , biz her zaman için yaşamak zorunda çünkü
bize bir master olarak toplumun kendisi tarafından
görülebilir için bir , biz olabilir sadece daha fazla layık
kötü olamaz , kabul edilebilir ;biz de yardım arasında var
olduğunu biliyoruz , yaşadığımız budur.
Nasıl olur?
Birbirimize hizmet etmek varlıklar Çünkü sorun edinilen
Varlığından neden beni yüksek kötülüklerin zaman
doğruyu konuşmak , bu.
Nasıl olur?
Biz sosyal bir varlıktır olabilir çünkü , ama biz olmak vahşi
yaşayabilir .
Ne zaman varlıklar eşit tahrik değil .
Ama her zaman var ve şüphe , her hangi biz öğretilir biz
43

öğretilir hangi ve biz iyi uygulama çünkü gerçekten güven
, o zaman biz de bize hizmet emin iken biz yürüyüş
nerede olduğunu , bizi kovalayan güvensizlik .
Biz , bu benim kitaplar , sen onlar duymak ve yatakta
okumak istediğiniz konuları büyüleyecek herhangi
kitapçıda
bulabileceğiniz
kitap
okuyabilir
,
tüm
okuyuculara lütfen istiyorum .
Bu iyi bir şirket hiç okumak ve doğru olarak bu hikayeleri
göreceksiniz olacak .
Onlar yanıldı olanların gerçek deneyim yaşatıyor , ama
beni perili tüm kötülüklerden iyileşmek bildiğini
hissediyorum çünkü.
Bu baskı teması ne olacak ?
Uçan raporlar , bu okuyucu şok istemiyorum , çok şok
edici olmayacak bir sorun olabilir , ancak raporlar
doğruysa ve yasal bir şekilde yaşamış bir şekilde rapor
edilir .
Ben inanıyorum yasalar çerçevesinde bir deneyim oldu
için , bin şeyler hayal cilde hayvan içgüdüsü gerçek
hissediyorum hissediyorum .
Biz zorla kazanmak istiyoruz ve biz gibi hissediyorum .
Outlaw hepimiz bulmak ve yaptığımız tüm kötülüklerin
rağmen , bu kötülük olarak kabul edilebilir asla çünkü ,
biz yaşamak için kullanılan yol geliyor kilo olduğunu
öğrendim varlık olduğunu .
Ben her bir reenkarnasyon var olacağını düşünüyorum .
Hırs biz bulmak kolay bir şekilde yaşamak olduğunu
istiyorum , ama kolay değil ve biz hukuk barda düştü , zor
ve biz iyi avukatlar için ödemek için param yok , biz daha
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yüksek bir bedel ödemek , yaşamak için .
Nasıl olur?
Biz lütuf düşmek istemiyorsanız , biz komik olamaz .

Nasıl olur?

Nasıl olur?

Nasıl olur?

Her zaman hayatın içinde ilerleme mirası ile dünyaya
Neden , biz de yapabilirsiniz öğretmek ve acı bir hayat
deneyimi kazandırmak için , ve ben hala ödüyorum !
Ben Afrika'da doğdum , üç kız kardeşi vardı : Elvira ,
candida ve vardır .Evet orada iyi bir başlangıç , parlak bir
hikaye olabilecek bir hikaye , ama daha az iyi bir hayat
hikayesi olması oldu .
Ben bu işlevi , sözde cezaevi gardiyanları , her zaman
gerçekten kararına kanca beni olabilir kabul etmek
istemiyordu için onlara düşman karar gerçekleştirmek çok
kötü erkekleri gelmiyordu .
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Ben hayatta yürürken benim yol boyunca çeşitli suç işledi.
O, ele kime , argo bir formu olan bu terim , argo oldu
kullanılan , ya da biz de terimini yürüdü yapabilirsiniz .
Biz aradığını yerler ve orada her zaman şiddet ya da biz
gerçekten biz ne iyi hissediyorum çünkü , cazip ya da
kışkırtıcı şiddet bulunamadı iskele vardı getirdi yaşam
tarzı vardı .Bu iyi olursa toplum o korkunç kötü
görünebilir maddelerin gerekli tüketim olmak üzere
hissedilir değilse diğerleri , suç yaşayabilir kabul edebilir ,
çünkü toplumun gözünde kabul , ama onlar var olduğu .
Ve gibi hepimiz kötü alışkanlıklardan var , ama böyle her
zaman her zaman kötü olarak algılanamaz olan şey
sevmiyorum zaman kötü almak , ama biz tüm oluşturulur
nerede büyük bir vizyona sahip olarak , bizim araçlardır
vebirlikteliği istediğimiz ve iyi yaşamak ve diğerinden
daha iyi olması için hırs var bizim eğitim yapar .
Orada benim oluşturma sinirli kaç Picardias olabilir , ama
ben onu bir araya geldi beri bir kız vardı bu piç ortasında ,
hep , onu sevdim, benimle aynı doğum yaptım olur .
Her zaman bir gün onunla tanıştım beri onu sevdim gibi ,
ben her zaman , o , ilk bakışta aşk değildi o çok benimle
yaşamış ve benim kız ile çok yaşamış , bir ilişki vardı ,
onu
sevdim
inanıyorum
ve
kadın
orada
asla
inanıyorumseni öptüm ilk kez , ben gerçek aslan hissettim
, sevilen gibi , hepimiz savan kendimizi görmek istiyorum
.
Bütün insanlara eşit bir yaşama hakkı vardır Karısı ve
ailem var .
Tüm bir yol ya da başka bir entegre edilmiş , hatta bunu
ben yaşadım yaşam tarzını kabul ve bu aşk sadece bir kez
hayatında var , akıllıca hissetmiyorum , ne de hiç gibi
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kendimi kabul , ama ben hepsini bir araya geldibiz
çevirmek zorunda , büyük bir fatura ödeme ama hepsi iyi
bir yaşama sahip istedim çünkü .
O , hırsızlık , basit başladı silah zoruyla bazı yaptım diye ,
ben hırsızlık yaptığını başladı ne de iyi oldu .Ama kokain
aşırı tüketimi ile beni degradei sonra , ben sigara
konusunda iyi hissettim ve ayrılmak istemiyordu .
O mahkeme çubukları azaltacaktır şiddet kullanmak gerek
olmazdı , beni çılgın almak , ama hiçbir tepki olsaydı ,
benim turda kimseyi saldırıya asla .
Ben sadece para almak ya getirdi değerleri almak istedim
, yağmur ıslak alır kim yürüyor biliyorum .
Çeşitli siteler , ben ucunda büyüdüm , Lizbon her zaman
zaten tarih kitapları , tarihi ve kültürel değeri şehri
okudum gibi bu kenti kabul , benim için eğlenceli
olmuştur .
Karşılamak için Ben , ben sadece para para cezası istedi
ve bu eylemler , sadece istediği kötü hissettim biliyordu ,
böyle , yani sadece para istediği gibi iyi bir yaşama sahip
ilerlemesi , yaşam encordeirada yaşamak mümkün
gördüm oldubenim bağımlılığı ve sosyal çevreyi , sosyal
hissediyorum insanlarla iyi olmak ve insanlarla ilişki
yaşayan ortasında normal normal hissediyorum .
Ben o toprakları ve yaşam alanı başarı bana yele aslan
karar , otoriter hissettim .Böylece bir kadın olan hayatını
karşı karşıya !Peki ... Ben kötü insanlara yapabileceği
hangi bir olumlu bir şekilde yaşam bu şekilde aldı ,
acımasız bir şekilde birbirleriyle berbat ve hiçbir şey onları
terk şekilde kimseye zararı dokunmamış .
Sadece anın koşullar yararlandı ve sadece para için
yaptım , kokain içmeye hızla teslim , ama her zaman bir
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adam doğmuş değil , hatta belki de çalışma nedenini
miras ne olduğu , kaçınılmaz ne prolonguei içinalkol içen
ve uyuşturucu döllenme sonucu ile sol kalıtım genlerin
doğurma içinde tepki dumanlar adam .
Ben tüm bu deşifre ve okuyucuya bu benzetmeyi , ben bu
konuda konuşmak zorunda çünkü bu konuda konuşmak
için türünü ifade edebilmek için bu alanda " uzman "
değilim , hayat yolları vardır .Diğer kötü görülür onlar
bazen de görülmektedir .
Nasıl olur?
Biz referenciei yukarıda olduğu gibi , her zaman kötü
niyetle hareket edemez öğrendim yaşam yolu , bu
affedilebilir gerektiğinden , iyi alkışlanan edilecek !
Nasıl olur?
Biz yaşadığımız için , standartlar , canlı duygu ve duygu
komut hayatı , hırs bir form iyi bir yaşama sahip olmaktır
.
Ilişki Ben , 22 yaşındaydım orduda katıldı başladı , ama
gitmek istemiyordu , ama yasa bu yüzden söyleniyordu
.Ben gerçek bir ilişki vardı ve ben burada aynı cristina var
, ve asla tutku hepimiz , hepimiz gerçek ruh eşini bulmak
istiyorum talip ilişkisi başladı bu.
O o iyi hissetmedim benden olduğunu hissettim , yoğun
yaşadığı ve bana üzerinde biraz daha fazla güce sahip aldı
nerede belki de bu .
O kız kıskanç sevdi, ama , delicesine kıskanç değildi
benim dayatma için benimle kal birini zorlamak için beni
hiçbir gerçek hasta kötülük olduğunu sağlıklı bir kıskançlık
ve haset oldu .
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Nasıl olur?
Ben beni düşündüm ve sadece hayatımın kadını
kaybedecek eğer kayıp , ama oldu .Ben Bairro Alto gitmek
istedim ve o , biz tartışmak küçük alanda bir diskoya gidip
biz burada sona erdi işte , belki de onun iradesi değildi ,
ağabeyi de ilişkiyi kabul asla .Onunla kavga vardı , ama o
tina aşk başlamadan önce oldu , ama durum bir andı
geçirdim , ama ben onu sevdim , ama o yaşam yolumu
kabul etmedi , bu yüzden bana hiç ama hiç o olduğunu
gösterdibeni , ben de olduğunu bilerek .
Çok değil zarar , ama onun kız kardeşi ile ilişkimi kabul
etmedi .O , biz bu ilişkiyi tuttu , biz aynı mahallede
yaşayan sadece bağlam gerçeği ile benimle bizim yaratılış
olduğunu yaşadı .
Annesi onlardan geliyordu , ev hanımı anlayışı , baba
bilmiyordum , ama raul iyi efendisi oldu .
Kadınların pahasına sadece yaşamayı öğrendi , biz zaten
okuyan , o mahalle bir çocuktum vergi ilan için mahallede
bir yüksekliğe var , ama zaman duygusu vardı .
Ve bu sefer hızlı o vardı küçük yaşına rağmen , o yaşam
için ve o vardı ne için mücadele vardı , gördüm : baba ,
anne , ev , gıda beni başarısız değil ve beni asla başarısız
.Çünkü annem alınan düşük maaş rağmen , 11 gelir
ödenen hikayeleri vardı ve babam sadece kira ödenen var
, var, ama gıda yoksun asla .
Bu yüzden yani , kaldırma ben babamı kaybetmek ,
öğrenmeye beni terk ona aynı şekilde tepki vardı biri
olduğunu düşünüyorum , unutkanlık neden olabilir , sonun
başlangıcı oldu .
Ben bir kahraman , mütevazı bir insan oğlu mücadele
adamı , büyükanne , Elvira , gibi ona baktım o ... ben
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alıştım oluyorsa ne okula gidene kadar , 6 yaşına kadar
yaşamış kiminle olduanneannem ne olursa olsun babam
doğrudan izleme , beni oluşturan , ama zaman hala açık
geniş gözlerini vardı , ama zaman duygusu vardı .
Zaman kavramını vardı .
Dünyada mevcut olabilir saf raporlardır .Nasıl olur?
Günümüzde herkes ne olursa olsun oynadığı pozisyon
veya sosyal hiyerarşinin yaşam tarzlarını ön plana gelebilir
.
Yani bu kısmı , gerçekten hiç kimse , yani somut , somut
kanıt olmadan bir şey suçlanan edilebilir kavramı .
Nasıl olur?
Yani kanunlarına tabi ve hepimiz , biz , öldürmek çalmak
ve tecavüz olmamalıdır erişimi vardır.
Hikaye o dayanmaktadır çünkü Ama biz , insanlık ve
başarılı tür olayların şafak yedekleyebilirsiniz .
Biz süreklilik , her zaman sürekli olacağını süreklilik ,
amaçlanan söyledi.
Ve biz bir neden için yaşamak kesinlikle emin olduğunu ,
biz kalır ve yeryüzünde var olmaya devam değildir .
Ben tema değişebilir , bilmiyorum , ama oldu gerçek bir
hikaye dikkatini aktarmak olabilir , okuyucu okuma
rahatsız olabilir .
Ama bunlar bizim yaşandı durumları anlamak daha
belirtmek ve yapacağız çünkü tüm kitap boyunca hep var
olacaktır benzetme vardır .
Nasıl olur?
Tüm diğerlerinin gözleri bile judas olabilir çünkü her
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zaman sağlıklı yaşamlarını ve toplumun anlayış var olmuş
bir toplum içinde oldu , ama hayatta çok önemli bir şey
olduğunu görmek için , ne ekmek meyvebiz biçmek olacak
.
Ama önünde , örnek olması için , iyi tedavi edilmelidir ,
babam hep beni gördü ve nasıl bir kral görmek istedim ,
ama ben kral , her zaman kazanmak ve çok genç
başlamış olamaz savaşçı değilim .
Ben kolay kolay ama zor olmadığını bahsedilen zaman ,
ben avı dublaj ne zaman var .
Ben o kaybettiğini hissetti yüzüne bir tokat ile saldırıdan
sonra , ben , o daha sonra benimle devam etmek için
çalıştı bile gözlerinde hissettim , ama ben reddetti ve bu
suçun
gerçek
hikayesini
başladı
vardı
,
ama
öyküsüSantarém askeri cezaevinde altı ay yerine
getirirken , zaten ayrıldı , askeri hapishane oldu .
Zaman arnaldo kınandı anda , o kişinin hikayesi okuyucu
bu durumda cezaevinde , gerçek bir sosyal çevreyi
anlayacaksınız uzantısı kitabında , cezaevinde içinde
benim yolda uyuyor , altı ay Papa tarafından af verildi
sopa .
Ben iyi bir hayat sürmek için yatırım edebilirdi , küvet
beni ayrılmış oldu.Ve ben ne yaptım ?Ben şanslarını
denedi .
Hala bir marangoz hizmetçi olarak yeraltı ucunda çalışmak
lazım .Siyahlar , beni korkulan evde vardı daha iyi bir
yaşam isteyen siyah kablo - yeşil , iyi insanlarla çalıştım .
Portekiz ülkeyi kendini göç onları açtı yüzden arama
olamazdı kendi ülkelerinde daha iyi bir yaşama sahip
çalıştı .
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Bu yakınlığı ile Portekiz bakmak için daha kolay oldu .
Onlar eşitsizliği ile mücadele etmek zorunda çünkü , Cape
Verde kötü lakabı onlarla yaşamak , Cape Verdeans
yakınlığını hissetmeye başladı ve Portekiz'e geldi burada
savaş geçirdiği de kabul edilmedi varlıklar vardıyurtdışı ve
o zaman hala kızgın , bir Chavalito oldu uyanık ve bir
çocuk ne istediğini kimse başladı , ben dolaşmaya başladı
, ben vadiador asla , ben bir vagueador oldu .
Ben , geçmişte vardı deneyimi bölge vardı okuyan olduğu
gibi , 8 yaşında ailem ayrılmasını gördüm , ve bu zaten
beni çok iyi yıkamaz biliyordum , ben bir kahraman vardı
adamın kaldırılmasını hissettim.
Görünce bu bile ben anneme yardım etmek zorunda fark
genç yaşta kaybettim , ama ben gerçekten babamı
sevdim .
Her yaz o orduda iken , daha sonra halen devam 17 yıl
kadar onunla geçmesi , ama sonra doğal olan bu aralık
başladı ediyorum .
Zamanda o onunla tatil geçirdim uygulama
taşımacılık hizmeti ağız incir ağacının oldu .

okul

Babam , zor bir çocukluk geçirdim anneannem hırs ,
hayatında büyümek fazla destek ve daha fazla para var
oldu com14 yıl babasını kaybetmiş , bir sert bir adamdı .
Babam oğlum artık evde yaşamış oldu , o partiden bir
acele veda sevdim çünkü babasını görmek asla , ama
annesine yardım etmek zor büyüdü , onun görevden
seven olduğunu bildirdianne .
Ben anneannem ile altı yıl yaşadı , ama altındaki
çocukların açlıktan asla izin , sert büyüdü gelen ne kadar
zor vardı .
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Anda o bir madenci oldu .Cevher iş arıyor , ama orada işe
yaramadı , bisikletçi orduya katıldı ve orada kariyerine
devam zaman da vardı .
Biz tüm kendi kendine yeterlilik sağlamak zorunda
sağlamış gibi normal bir adam haline gelmiştir , o ,
yaşamın gerekliliği orada katıldı .
O sert adam , arkadaşının arkadaşı , çocukların arkadaşı
değil, birçok kelime oldu gibi oldu, ama saygılı ve dürüst
oldu.
İşte o zaman beni terk etmek istedim , ama orada oldu ,
ayrılık buydu , ben olmaktan ve yaşam biçimi yolu daha
izlenmesi ile devam değil biraz geri çekildi , zorluklar
engeli ve üstesinden gelmek içinhayat üreme için gelecek
sağlamak için bir iş güvence , tüm iyi çocuklar , biz onun
çocukları olmaya layık olan , ama aynı zamanda benim
parçası üzerinde anlayış ve sadakat eksikliği vardı , ben
dedi gibi düzenbaz olabilir oldu .
Iyi yapılması için görmek lazım , ama sadece ayırarak
kötülük olarak sadece alınan bana kötü düşünme hiç ,
çünkü duyu psikolojik whiplash sadece kötüye geldi .
Ve o tüm hareket kınama indik nasıl .Nerede Başladı ?
Bu ayırma olmuştu , ben yalnızlık tarafından katılmaya
başladı , ama hayat benim yolu geçmiş vardı ve orada o
hissettim ama yemin ettiğini hayal kırıklığı endişe güvenli
hissettim , sen , beni asla terkBen daha çok verecektir .
Beni kabul etmek istediğiniz döndü zaman yaşam yolumu
içme ve çalmak devam hala birkaç kez aradı ve onu aradı
işte o zaman ve o , sen bana acı yaptı bilmiyorum , ben o
duygu var dönmek istemeyeceksinizacı vericiydi , ama her
zaman yaşamak ve hala var olması gerekir .
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Ben hala her zaman her zaman bu tutku için çok takdir
benim mevcut olmak zorunda düşündüm hapiste pek çok
yıl yaşamış neden aklımda o vardı var , başka eşit
yaşamış değil .
Ben biliyordum gibi önleyici katıldı Linho zincirinin üç ay
kınadı sonra Linho , benim hikayem hangi biz başkasının
dünya ile uğraşmak zorunda böylece , yiğitlik ile sınırlı
olma cesareti etrafında başlar , ne olur bu , biryol inzivaya
çok uzun olabilir , bu suçları işlemek ve zincir aptallığın
yasa Abdülmecid bir dünya içinde , ve biz okurken olanlar
ile başa çıkmak için en kolay yoluydu , orman vadede
dönüştüeşekler ile onlarla uğraşmak zorunda , ama , bana
seçtim bu yöntem benim kurtuluş biz düşebilir çok akıllı ,
yani hayat hayat değil çok çok deniz topraklı değil
alınmalıdır eğer , o olduBen , kendimi sıkışmış bulundu
kaybetti ve yeni , orada geçebileceği yıl olmak zorunda
kalabilirsiniz tüm düşünce kazanmak yaptım , ama benim
başlangıç uzunluğunda olacak ve ben özgürlük olmadan
bir kadın olmadan kendimi buldum , çünkü sorunlu bir
başlangıç oldu .Peki ben ne yaptım ?Ben onlar daha sonra
, bkz yaşamak için tiksinti sonra , hiç düşünmemiştim
rutin varlıklar gerçekleştirmek için geldiğini bir rutin
geçmesi nedeniyle , onlar ne bile şiddet çatışmalara
girmek isteyen değil , kolay değil , saygı kazanmak
başladıher ilaç satan çünkü tekel etrafında döner zinciri
içinde yaşam ilaçtır çünkü eroin sigara başladı nasıl çünkü
zaten zinciri girmişti gibi insanlar , diğerleri tüketiciler
birbirlerine çok zarar verebilirkokain aşırı tüketimi ile ,
eroin başlatmaya karar verdi , ama oyun , look'll duman
eroin biçimi , ama kendimi bir şey yapamadık tutunmuş
oldu bulduğumuz zaman , ama ben yapmak öğrendim ,
ama daha sonra rapor edilecektir , o zaman başlarBu
sadece ben seks soyut fikir , bana bu konuda düşünmek
izin vermedi , bir kimyasal tarafından desteklenmektedir
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olacağını bilmek eroin istifa , zevkleri kin zinciri gerçeklik
kaçan bir yaşama sahip oldu .Ben meşru olarak platonik
aşk vardı ve büyük aşklar var , ama sadece duman
istemiyorum , denemek için yeterli değil garantili , ama
bir şey , her zaman ne komuta bir hiyerarşi içinde görme
başkalarının liderleri olmak istiyorum yönü varBen , orada
da vardı adalet borcu ödeme , ama benim rota daha önce
bu dersi olacağını öğrendiği , çok kötü oldu , çünkü sen ,
o acı , o çatlak zor , herkes için üzülüyorum değil karar
verdi olamayacağını biliyoruzdayak ve cümlenin ortasında
çıkıp , çünkü kayıp değil , ama benim resim yakıldı ,
oldukça başvurulan , cezaevinde bu yıllar boyunca benim
pasajın bir hesap var , ben pişman edemez hangi sonunda
sert bir ilke başlangıcı olduböyle bir ilaç bana hepimiz
hissediyorum büyük bir ihtiyaç serbest yardımcı Ben
yıllardır füme , bu bir zevk mantıksal terimler olduğunu ,
terimler özgürlük , güzel tadı Ben de orada inşa
seviyorum bütün bu yıllar yürümek , ama bunadaha sonra
olacak , şimdi ben her girişle başlar bilmiyorum , üzerinde
yolculuk hakkında konuşmak zaman bile inzivaya yaşam
içinde , bir iyilik arıyor , ama çünkü bizim esenlik , tüm
subjektif
olduğunu
bir
hükümlüçeşitli
noktalarda
gücendirmek olabilir , bize bakar herkese hitap edemez ,
çalıntı olabilir birinci, ikinci köle , işi , sevgi ya da gün ev
hanımı açabilirsiniz üçüncü parti açabilirsiniz , her zaman
olamaz zinciri içinde erkeklerin çeşitli bir sürüruhundaki
gider ya herkes seviyor , birçok zarar değil doğru tercih ,
ama yine de daha önemli bir noktaya olduğunu yanında
bu zincirin içinde ödenmesi bile , hiç, hiç , sen , bir
dostluk satın alabilirsiniz bilmek ,çatışma , bir şey var
olanlar , zinciri içinde çatışma gevşek bir yandan , gevşek
ve bir bütün olarak güçlü vardır , zinciri içinde çok sert
olur milyar ya da o benimle kurtulmak için , geri vermek
zorundaama çok zor yoldan yürümek istedim yürümek
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istedim , ben hep anlamak için beni uzun sürebilir yol ,
benim yan hep daha psikolojik oldu .
Zinciri içinde iyilik yolunu orada asla bulunamadı gelen
sadece kötülük gördüm , iyi inanmıyordu oldu .Nasıl olur?
Ben başkalarının gözleri sadece bir orospu oldu , çünkü
kendimden iğrendim hissettim çünkü , orospu için istifa
ne başka herhangi bir nedene adamak istemeyen tembel
biri , bir anlamı biz kullanılan bir argo terim olduğunuher
zaman ilahi veren yol , bir gider , yapmak , güç , orada
umut ve inanç inanç , ve her zaman ben , içimde taşınan
orada cinayet gördüm .
Ama bunun için marimbar oldu ve bana yaşamak için izin
, asla bana zarar çalıştı , gerçeği söyledim , ve tam olarak
bu tüm başladı nasıldı olmak , ben öngörülemeyen , çok
kararsız olduğunu , ve okul müdürü beni teşvikonun
çalışmalarını devam , ama bu tam , adil değil tüm çalışma
için , aile desteği vardı desteği garanti .
Yaşamak ve kötü olanı iddia edebilmek için serin bir
şekilde güvence altına alınmıştır bu her zaman , niçin
yasalar çerçevesinde tarafından çünkü , biz itilir ve sistem
tarafından mağlup edilmesi zaman bize kötü vermek
olanlardır , bu destek garantili denilen varher şey iyi
giderse biz para var bir sisteme itilir paraya sahip değil ,
adalet işleri , zaten orada değildi çünkü eğer .
Onlar sana inanıyorum , onlar çalışanlar çünkü
değiştirmek için hiçbir şey yapamaz , ve onlar sadece
açıklık bir ankete şikayeti ile , adalet için yola olan
gereksinimleri olmadan hareket edemez iletişim var, ama
onlar sanki bir açıko , zinciri içinde hareket yürüyüş
biliyordu bozuk korumaları biliyordum çünkü soruşturma
ben kurtulmuş hep , hapse uyuşturucu taşıyan olanlar
bazıları hapse sona erdi , kaçtı .
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Bu polislerden bazıları zaten esirleri biliyordu sivrildi ve
alfredo biriyle bir bölüm vardı Mafya gerçek kralı gecenin
bir adam , gecenin kralı , geçiş ev kaşif oldu , bu bir hayat
haken iyi o polisler olmuştu ve onunla hayatımda bir daha
olumlu bölüm vardı rağmen , eski polis suç onunla bazı
şeyler öğrendim çünkü benim kitabımda bunu söylemeyi
mutlu yolu için girişti tek goe oldu , onlarzaman zaten bir
emektar oldu tek bir hapishane keten beni öldürmeye
çalıştı , beş orada bir araya geldi .O her ajan biliyordu , ve
beni biliyordu ve ben hepsi için bir teşvik bana gördüm
örnek oldu , çünkü bu bölüm , kötü mahkumların ilgili tüm
zinciri , düştü , biz vardı çünkü muhafaza içinde
sürekliliğini sağlarorada olmak , ve ben evlilik , değil
yanlış , beni öldürmeye çalıştı aslında , o bölüm intikamını
almak istedim , ben , baş erkek olmak üzere davet edildi
ama ben değil olacağını Cape Verde yukarıda belirtilen
zamanbiri sadece ben istedim eğer o ölmüş olacağını
gördün birliği zorlamak istiyordu .
O tevazu var çünkü Ama ironi hiçbiri agrediram- sadece ,
kendini itfa ve onunla arkadaşlığımı güçlendirmek için
çalıştı onu öldürdü değil oldu , ama o bu bölüm unutmak
asla onu içinde biliyordu , sadece onu bağışladıve biz
mahkumlar tarafından , hakkımda konuştuk ne tarafından
aldatılmış , ancak cezaevi gardiyanları hizmet ve yön o
erken ölüm fiyat ödemek istiyorum , beni yenmek
biliyordu çünkü , sonra so varlık onu gitmesine izinBen o
saygı ve onu istemiyordu eğer o hayatta olmaz çünkü
kabul etmeyi öğrendim mütevazı fark , ama hiçbir nokta
varken ve sadece , ben polisleri nefret sıradan mahkumlar
tarafından eleştirildi ödemek için yüksek fiyat olduI
achincalhado .
- Nelson , bu adamı kabul gibi ?
Ben o her şeyden o profesyonel olduğu için , bunu kabul
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onlar polisler olmak , yaşadığı ortamda güçlü düşmanları
kazandı , çok bilgili, bize üst biliyordu ve yardımcı
olabilecek güçlü insanları biliyordu , konuşurken
durdurmak için beni tehdit ettiöyleydi , bireysel ya da
bizim saygı ve onlar bizim için izin istiyorum, ama canlı
ona izin bir bizden biriydi , Cape Verdeans ben büyüdüm
bölgede tam yaşamış , nelson ve carlos vardı söz
etmişonlar omuz beni intikamını almak ve patlamaları
sonra geldi ve onlar bu tür bir bireyi öldürülen görmek
istedim , ama ben gitmesine izin sol , ona karşı bir şey
var ama ben , bireyin şey istiyorum , ve bu kardeşlerin
hikayesicarlos , o , çok dövüldü , sevk benimle satranç
oynadı bir psp memuru tarafından vurularak öldürüldü , o
alanda bir "uzman " , sadece para çalmak nasıl biliyordu ,
ben her zaman bu oyun size değer söylendiaşk için , ama
iyi , o Manuel ve Romão ve badona sponsor olmak edildi o
zaman , biz , karşılıklı yardımlaşmayı vardı , kardeşler
olarak ele suç milisaniye her saniyede pusuda ortasında
hepimiz vardıorada çok ve bazen ortasında yakalanmış
alabilirsiniz ve biz bu yapmış , ben yolumu devam etmeye
karar verdi , ben , yani bazı refahını güvence ve bENIM
kazanmak için , zincirin pek çok eskort yapılan , yani, bir
yandan diğer yıkar .
Ben bu karara kadar yürüdü çünkü sloganı , karşılıklı
yardım sloganı oldu , ama biz bu çağrıldı eğer bir
durumda metermos riski her zaman vardı , keten bir
cinayet vardı , söz konusu koymak asla , gün iyi ve
mutluBen , yapamadık hep kendime düşündüm , ben
diğerlerinde hiç düşünmemiştim .
Bu keten tamamlanan sekiz yıl sonra Yahudilerin vadi
benim transfer hepsi çok hızlı oldu , onlar beni istedi asla
ve onlar bana zarar vermek istedim , beni de kabul etti,
ancak bana saygı , her zaman , benim dikkatsizlik onları
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vermedim şey bekledi.Yasal sektöründe resmi bir kadın
beni sevdi ve onu affetti , ama tadı ile bu affetti vardı , o
gün , tuzak ben her zamankinden daha güçlü zaman tam
olarak asla beni bindi çok konuştukpolisler onlara , ben
şey için hazır yürüdü , bir tehlike oldu .
Ne olursa olsun kötülük , gelebilir kötü gelecek tabanlı
eğitimde bir alınmış olması , çünkü beni geçmek ve
yaşamak için birlikte , bu yüzden olması için güçlü bir
faktördür , ve biz kullanılır ve hayat böyledir ki öğretimi
almak ,biz sadece almak ölmek için yaşamak , ama ben
Yahudilerin Vadisi transfer , ama tüm bu arkamızda
olduğu zaman , bu yaşam ve kötüye her türlü izin vermez
düşünce yolu benim yoluydu yeni bir döngü başladı benim
karakter vardı ,Ben her ne kadar biraz su simmered ve
ben Yahudiler Kurtlar Vadisi var , yeni bir yön almaya
karar verdi , o son gerçekten onları söyleyerek basit bir
yolu vardı , geçmişin kabus kurtulmak istediğiniorada
gitmek , ama oldukça gidiyor , ne gider ;Sadece kendiniz ,
yani , tüm işlevsiz biz gerçekten bir hakim harcanacak
olan fantezi ve tüm galaksinin sahibi paketi izin gidelim ve
onlar işverenler , çünkü her şey , bunun için hazırlanan ve
çalışanların kontrol etmiyoruz onlarınmaceralar çalmak ve
bu yasallaştırılmış olduğunu söylemek , hile bir biçimi , en
benim başarı olduğu gibi iş ismimi sağlanması keten beni
yüceltmek anlardan biridir .Egzoz galibiyet olmadan hep
ya hiç zaman oldu , ya da öl , içimde yaşamak ve kapalı
iken vardı gücüyle eğlenmek için gücü vardı sloganı oldu ,
bir
şey
daha
vardı
,
karşılıksız
şiddet
asla
kullanılmışrağmen , arkadaşlarım neredeyse , ben şiddet
ulaştı ve belki de kaçakçıların istediğini yapmak zorunda
olduğu diğer yoldaşları tarafından yürütülmektedir
gördüm kötülük gözyaşları ağlıyor var , ama ben daha
sert bir yolunu enveredei yokbana eroin bağımlısı
olduğunu , ben öldürmek ve bitirmek için beni rahatsız
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olmaz onurlu bir şekilde yaşamak için istekli zinciri içinde
yaşamak için kendime o kadar yemin , kablo tüm zorunda
olan bu an tüm sıkıntı vardır vardırbenim dileğim
olmamasına rağmen anlaşma , orada neredeyse yürümek
düşmanları oluşturmak ve kendimi , bana zarar çalıştı
olanlar vardı , yön beni beğenmedi , o da yaptım onları
muhbir her zaman içinde mevcut gönderildi neonlar
yapmam hiç tercih edebilir , onlar bir vicdan azabı vardı
her şeyin en iyisini bilgilendirmek eğer açık oldu , ama bir
şey vardı öğretmen bana çok basieie , benim dikkatimi
çekti ve beni değiştirmek yapılan hissettimbazı için
platonik aşk , ve o iyi gidiyordu , sonra , ama tekne daha
sonra , döndü beni yakaladı ve Yahudiler vadi beni
koymak keten hapis sekiz yıl sonra zordu , seviye büyük
bir geçmişi bıraktıo herkes biliyordu ve onlar beni
biliyordu ve bana yüzde yüz cezalandırmak istedim asla
bu yüzden hapishane , çünkü , ben sık sık gardiyanlar
tarafından darp ve diğer sözlü taciz için bir disiplin
cezaları ile cezalandırıldı ve bu nasıl bengerçekten ben
daha güçlü bir mafya ile ilgili olduğunu fark , ama
gerçekte vardı artık sonra zaten çok oynuyorlardı çünkü
ben sadece , kitap ve benden farklı olmak yapılmış
diploma vardıyerine topu , benim eğlence için , tesadüfen
oynamak
için
oradaydı
tüm,
maça
en
yüksek
oynayabilirsiniz her ne koz , as oynadı oynadı , bazı
insanlar bu harf ile kötü şans olurdu görmek ve diziamsöyledilerBen hayat dışında zinciri içinde değil , ama fark
etmeye başladı , ama asla içselleştirmek istedim bana bu
mektupta , kat değiştirmek ve işte kötü şans olabilir ,
ama ben o benim güçlü noktası olduğunu biliyordum
;dramatik bir hikaye cinayeti biten başladı , üç kardeş
vardı ve hepsi eroin tüketilen ve onlar için eroin an
ihtiyacı olduğunu , bu , uyuşturucu bağımlıları vardı ne
bağımlı olduğunu .
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Ama derinlerde , o , biz bile , yol ömrü yapıldı bir kölelik
olduğunu söyleyebiliriz zor bir hayat oldu , mütevazı
insanlar vardı hayatta aldı çünkü yardım için gerekli ,
çünkü iyi bir kalbi vardı ve ben de aldıher gün biz duman
vardı ama biz yeniden çizmek istiyorum .
Onlar gibi ama tüm bu ben bile tecrübe ve durum
bağlamında ilgili şiir çünkü nedenini taşıyan bir yaşam
biçimi , bir sonucudur , hepsi oldu , kız arkadaşına
yazmak oldu , bana bir şiir istediher zaman bir şiir istedi ,
ama ben kendimi kaybettim ve hayatın bu şekilde
benimsemiş tüketim anda oldu , ben biliyorum ve o
geçmişin o deneyimi vardı çünkü kimse öğretmek için
istekli değilim biliyorum , bana bir kahraman birini
yaptıçöp vardı ve yükseltilmiş olabilir .
Her şey tecrübe yoluyla , bu aşağı kaynatılmış ,
yaşadığımız yolu , biz o teklif ve almazdım vermişti sanki ,
sigara ilacı almak zorunda yolu , ben kesinlikle satmak
için bir pezevenk uyuşturucu satıcıları konuşan olduvardı
hepsi bana yardım etmek istedim , lakaplı oldu , ben
kaçakçıların bir pezevenk oldu o zaman oldu , ben duman
tozu ile bana günlük sörf temin bana satmak için
uyuşturucu vermek ve ben yedim , ben vardıherhangi
bağımlısı olabilir büyük eğlence , uyuşturucu ve sigara
bağımlısı olmak .
Ama ben her gün eğitilmiş çünkü eğitim benim uygulama
için , benim sportmenlik bilinen ve ben bu kitap
güvensizlik söz paranoya beni gördü ve onlar her zaman
bir paranoya vardı bana baktı insanlar karıştırılan ve
şüphelidir oldu ,biz her zaman tutulmuş bulunmaktadır
kötülük yaptım , o kötülük bana ne olacak olacaktır .
Bu , beklenmeyen tahmin içtenlikle yaşam bu şekilde beni
habituei- ve biz biliyoruz , bir orta , çünkü sosyal ortamda
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tutuklanmasının ardından entegre etmek zordu her zaman
günlük yaşam yol açan çok küçük bir alandırbirbirlerine
kendimizi hepimiz biliyoruz , ama fiziksel olarak .
Bize her zaman korku ile başa olduğu bir ortamda
sokulmadan güvenlik kendimizi veren bir alanda hak
kazanmak istiyorum çünkü hepimiz komutu istiyoruz ,
ama sadece emin bizi yapma olduğunu , bir korku değil ,
biz bilerek durumun üstesinden gelebiliriz

Bu tecrübe ve yol yaşamış ve büyüdü yasalar tarafından
yazılmıştır çünkü bazen hayatta olur , düzgün yazılmış
ölümcül , bir hata uyarılabilir .
Nasıl olur?
Aklın gücü , her zaman kazanır ve hayatı yapabilir tüm
yargılar bazen tüm faktör ağırlığında en doğru olamaz :
lütuf düşmek komik ve değil iftira , tüm biriaşağılamak ,
hor istiyorum ;iyi hissediyorum ve bu yüzden ekonomik
gücün eksikliği her zaman oynamak için sınırlı olduğunda ,
çünkü aynı zamanda yarı bu , yani , bazı tek şans popüler
sözler oynamak olduğunu nasıl bilmek zorunda olduğunu
söylemek bir oyunbelki iyi bir şey bizi yenebilir , ve o şans
, biz , refahı talep bize ne verecek biz de ona öğretti
çünkü yardım etmek , kendiniz hakkında iyi , ortak bir
hayatı paylaşmak bizimorada biz , yani , onun tohum
üretilen varlıkları görmek için onların uzantısı sonucu
birbirimizi tanımak için yeteneği var biliyorum çünkü anne
, bizim kardeşlerimiz , kız , büyükanneleri ve
büyükbabaları , bu , bizim nesilkim kızımız ve bizim
yanımızda her zaman , ama onları memnun edemezsiniz ,
bir ailede bir üyesi olması için , bakmak istiyorum asla
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biliyorum , onlar , böylece birliğin ilerlemesini yapılan
ömrünü korumak için bir görüntü var, refah , kimse bazen
var , ya da biz , birbirimize ve aile ortamı ile başa çıkmak
için bütün insan vardır sonunda , bizim aile ya da çünkü
sonunda bize yakın birinin birisiyle görmek için seviyorya
bir konak üzerinde çok üretilen şeyin sahipleri
hissediyorum ve bunu yani okuyabilir tüm teolojik
okumalarında yazılmış yaşam , dinlerin çalışmanın bir yol
yapmak .
Hepimiz ahlaki dersleri almaya , bizim iyi , bizim
sevdiklerimizi görmeye etrafında her şeyi kim bu kadar
sadık bir yakınlık hissediyorum olanlar , iyi der der , onları
görmek ve asla onlara zarar istediğiniz doğru
olduğunukorumak ve onlara öğretilen bu görüntüden önce
, onları belki de bazen yanlış değil çözülebilir bir duruma ,
iyi bakmak için izin vermez Regle değerleri.Bu hepsi çok
güzel ve medya da , aynı zamanda hepimizin yönetişim ,
çok sert bir konu kabul bir güç tarafından baskı vardır
güzel bir görüntü gösterecektir cephe böylece eşit iletir ,
ancak tüm bu ile ilgisi varorada rapor edilecektir , biz ,
eğitimi de aklın sahipleri olduklarını iddia ve bazen de
iletmek ve ayrılık , hepsi tutmak için ortak bir şey var
isteyenlere verilir varolmaya devam edecektir , var : bir
welnessbir de talip olabilir tüm bir etki sağlayabilir refahı
ve toplum için refah isteyen , ama hepsi yaşamış ve bir
baba ve bir anne ile büyüdü , onlar doğru koşullar için
verildiamaçlayan bir kariyer ilerleme , aynı zamanda
başarısız , ama her zaman unutmak ve görüntü tarafından
yönetilir muktedir ;Ben çokluk bu hayatta çok büyük
olduğundan , bu konuşmayı tuttu çok şey öğrendim , ben
, hep ben işyerlerinin çalışanları ile doğrudan temas için
ambicionei , o sonunu hiç düşünmemiştim tasma oldu
ama
geliştirmek
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yorumlanır bunu çoğaltabilirsiniz , ama dürüst ve
içtenlikle hayatta olduğunu olarak yorumlanabilir için ,
olmak zorunda olacak .Mı ilgili ikili ilişkilerin bu dünyada
kurulmuş bu yüzden bir sağlıklı yaşam verebilir , böylece
varlıklarını korumak Topluluk ilgi konularda , tüm ulusları
yöneten olan ilişkileri bulunması halinde , özgürlük zor
konu , konuşmakdünyadaki tüm özgürlük , en güzel şeyi
verebilir , bir hayatta sahip olabileceği en büyük zevk ,
özgür olmak için , biz hayatı boyunca sahip ve
bulabileceğiniz tüm engellerin üstesinden olduğunu bilmek
zorunda .Bunların büyük bir çeşitlilik var , ben ana ile
başlayabilirsiniz : Sosyal iyi , hepimiz kendimiz gibi , biz ,
her şey görünüyor değil , güzel , çirkin farketmez yaşama
alışmış olabilir , ortak bir şey var ;Bazen , güzellik yan bir
iyi görünümlü bir az iyi tarafı bulabilirsiniz , ama ben
otobiyografisini takip Nietzsche tarafından açıklanan
Apollon , güzellik tarafında , el oldu , çoğu için hiçbir
sebep yoktur bir arkasında olduğunuyani , bize tüm iyi
getiriyor , bize aşk yapar , hayal yapar , ancak açıklanan
nietzsche Dionisos tarafı var gibi , orada sıra olan kötülük
ile el ele gider olma içgüdüsü iyi ve kötü enkarnebiz
hakimler belediye başkanları , tüm olabilir derneklerin
başkanları olsun , onlar kim üst arazi mevcut siyasi olsun
tüm varlıklar hakkında konuşmak insan , televizyon
karizma olmak Sunum ve bir şükran sahipama kimse
kendisi , kelime affedilebilir tüm bir nedeni var mağfiret
ve biz koymak zaman bir toplumu yöneten yasaları
bahsedilen konular bizim adına her şeyi almak gerekir ve
hangi kelime yasasını talep edebilir edilebilir .Bu değil
cezalandırılacak ve tüm uyuyor , istismar var , var çünkü
yasayla tanımlanmış ve var olacaktır prolog olan hakkı var
orada oldu .
Aşkınlığızdır de daha fazla olduğunu biliyoruz çünkü
prolog aşkınlık geliyor , bir öğrenme ötesinde , hepimiz
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yaşıyoruz , o olabilir , olabilir , öğretmek her şeye sahip
olduğunu , ancak tüm tayin bir anahtar kelime varBu :
felsefe , yaşam biçimi , yaşam keyfi biz kalır ve , BE
evrimi , üretilen edilmiş bir kötülük mübarek yapmaz terk
edilen aynı şekilde yaşamaya devam aşkınlık faktörlerden
biri kadar ne yaparbiz pratik yapabilirsiniz iyi öğreniyoruz
ki , bizim kaderimiz her şeyi bize bir miras büyük değerler
sol öğrenilen , ilahi , yani onlar yazmak kelimeleri extol ,
ama bu gücü korumak ve olması tüm yüceltilmesibütün
bu güzel olabilir için yüceltilmesi , biz gerçekten tüm
yerine getirmiş ve çok iyi oldu yazılır ise .
Nasıl olur?
Biz yasallaştırılmış demokrasi köle , durumun kullanımı
kapalı olması ve sıkı kurallara boyun eğmeyi , insan
çürüklüğü en geniş yolu vardır giren olurdu ;bazen normal
bir konformist bir şekilde aynı şekilde tepki yok , varlığın
aşma denir , olmanın en acımasız tarafına dönüşüm , ben
hissettim ne , ben öfke bir canlı destek olduğunu
deneyimlerinden öğrendimyaşamak ve görülür ve bu
olmak zorunda yaşam güvenli bir yolu olarak hakimdir
bilim değerleri kanıtlanmış so're hayatta kalmak için , biz
, bize yapmak bizim özellikleri , çeşitlidir soru kaçmasına
olamaz ama gelenaynı , şaşırtma , herkesten daha fazla
mükemmel varlıklar , herkes işbirliği içinde çalışması ,
bütün varlığa güvenli ve güvenilir destek bu ihtiyacı için
canlı bilir , biz diğerleri daha iyi bir yaşam , işsizlik , adil
nedeni olabilir böylece indirimliBu benimle paylaştıkları ,
ben olmanın bu hikaye devam adlandırılan bir deneyimdir
, bu sorunun uzantısıdır .
Tüm babam yakın oldu benim veliler ayrıldıktan sonra ,
ben tatile , Hale bir manastır okuluna kolej adını itiraf
edildi başladı , ancak ayrılık sonrası babamla iyi bir ilişki
karşı karşıya değil , vetüm geldiğimde , yaklaşık 10 yıl
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vardı , annem ayrıldıktan sonra ucu taşınmıştı başladı ve
ben , okul koştu , yaşam bu şekilde kabul etmedi ucuna
gitti , ama orada oldu apanharam-Ben , bir masum
olduğunu kanun gücü var biliyordum , babam askeri oldu
ulusu hizmet , bana baba olmak , bir adam bana hikayeler
askeri entegre edilecek şekilde cesaret , sert bir
adambahsettiğim gibi , ama kendisi onu bir kahraman
olarak vardı , onların genleri kalıtsal bir başka entelektüel
çok kadını , bir fiziksel olarak güçlü iyi bir adam ,
beslemek aşk kendi tutku kaptırmak izin , o daha sonra
tüm öğrenme olduolmaya geldim .
Nasıl olur?
Etki Annemin bağımsız oldu ile ben aynı zamanda , bir
layık bir adam , annem postane ve işlerinde çalışan bir
sevgilisi , bir çalışma adam , var , ayrılık zaman , ben
yapabileceğini biliyordum başladıbu yüzden , ben , tövbe
ağladım , ama ben kazandım , ben bu en uygun tema
olduğunu düşünüyorum , herkes gibi onları sevdi ,
anneme yardım için gerekli ve tüm iyi işlenmiş baskın
neden oldu , neyse ki onlar da vardır ,bir hayatım var ,
hiçbir şey yapmak istedim kolay olduğunu düşündüm
tartışmalar için normal , ama her zaman nedeni daha
fazlasını istiyordum üstünlüğü ile uykuda olduğunu oldu .
Ben çalıştım , hatta oldu , ben o yapı şeklinde ve yastıklı
olması ne yapar , Casqueiro yani döşemeci yardımcısı
olarak çalışmaya başladı , anneme yardım etmek
çalışmaya başladı , ama yakında ben boğulmuş değil
anladıucunda benim mahalle , benim kuşağın Toninho
çocuk önce orada çalışmış birkaç kardeşlerini vardı , ama
ben favori oldu .
Kanepe döşemek için yapının Casqueiro adam vardı
çalışmış bir birey , güçlü görünüm oldu , ve ben artık ,
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daha şimdiden babamla bu gitmişti konuşma saldırgan
formu koymak istedim , bu yüzden tercihdurumu tersine
çevirerek , ben değil beni tartılır , hayatın ilerlemesini
kadar tutuyordu , fakat zarar veya zarar değil isteyen bir
konu olarak , o gün beni rezil olabilirdi , ama ben kendimi
bir taş attı korumakBen deflected çekilen bir el
büyüklüğünde , ancak uyarı vermek istedim .
Ancak beni kabul , ben varlıklar başladı , ben işimi
kaybettim , ben seçimi ile ayrıldıktan sonra çalışmaya
devam , ama aynı zamanda sahibi hiv hastalığı , onu
hastalığı acı gördüm gibi değildi bir durum tarafından
tüketilen öldü , ama her zaman onu saygıyani , jargon
bağımsızlık istiyor , patronlar ile koymak değil , rehberlik
olarak kullanılır , ben bir aslan oğlu oldu , ve gibi
davranıyordu .
Mart 1996 yılında ben orada gittiğini suç iddiaları vardı ve
fırsat kimlik sormak geldi bir PSP geçirdi oldu , metroda
saldırı bir dizi vardı , Cadde metro bulundu ve çünkü
varbir öncülü , daha önce bir okuyucu çalmakla suçlanan
superesquadra Benfica olmuştu bir hafta , ama benimle
oldu çocuk , Ricardo oldu temkinli , deneyimsiz , o şehri
bilmiyordum yumurtalık gelmişti , ama o bilinen rehber
vardıbir uyuşturucu bağımlısı oldu , ve ben kokain
tüketilen gibi zaman , iyi , yani , bana bir güvenlik koltuk
değneği var ve gelecek için korumak bulundu , bir kuvvet
, ilerlemesi için bir birlik olmasıdır .
Ama şimdi ben zaten bilmiyorsanız eğer güven
olamayacağını biliyordu , ama benim deneyim geniş
olduğunu keşfetti nasıl , yapı , her sadakat kapasitesinin
önemli faktörlerden biri , göçebe başlar burada geliyor ,
oldukocaman, o , kendimden emindim o birkaç silahlı
soygun yapmış yaptım ne iyi oldu , ben sadece para
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almak , kimseye zarar vermeyecek bir yol seçti .
Ne için?
Yaşamak için , ben hayatın ve Mart 1996 Bu şekilde katıldı
, daha spesifik olarak 28 iddia bu tema tanıtan eksik
eklemek sadece sonlandırılmış bir tutuklama emri
söylendi , bir hafta önce Benfica superesquadra tutuklandı
olmuştu , benbir arabada uyku , bunun sahibi orada
alışkanlık tarafından dozing olan bir Hava Kuvvetleri
yarbay , zaten yurtdışı olmuştu bir adamdı , ama yine de
aslında o gece , ucunda ev vardıRicardo ve bir okuyucu
çaldı ve arabada uykuya düştü , biz şaşırdık ve PSP
memurları tarafından kabul Benfica superesquadra aitti ,
ama beni amedrontei yoktur ve hiçbir güçlü ve söylemek
gerekir korkutmak için değil, Ricardo söyledisonunda,
aksine hiçbir kanıt yoktu , ama o polislerin görünebilir
beni uyardı , ancak güvence ona , tamam söyledim , çok
fazla viski içti ve uyumak istedim ve beni eve gitmek
fantezi değildi veYakındaki yaşadı .Bu o öğretir ve o gün
olabilir mevcut durum benimle kaçtı trenler zaman adam
hissediyorum ki kötü şüphe oldu , oldu .O söyleyecek bir
şey olmaması benim kural itaat olabilir , ama onlar ikna
değildi ve herhangi bir saldırı , mavi cd çalar biliyordu
görmek için yakın tüm başlatmakta araba almak için gitti ,
ama biz zaten daha önce çeşitli suç işlediğive tüm soygun
ve adam kaçırma meşgul edildi Avenue metro anket gitti ,
filo loft Marquis , Lizbon metropol istasyonu durdu ,
görüşülen , ben hiçbir şey , konuşma ricardo bilmiyorum
dedi , ama o bir öyküsü vardıDaha önce benzer bir
durumda bir hafta boyunca gitmiş , ben güvendim.
O gün , biz , uzak alabilir bana ifadesinde güvenilir lisans
çalışıyordu zaman alıyordu , ancak işsizlik fonu almak için
kendimi buldum , istasyonu terk söylemek için bir şey
vardı , mektubu almaya devamBen , sürüş zaten ben iyi
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hissettim , kod gitti , spor salonu gelmişti , ben büyük
eğlendim ve ben bir yargı ile sunulduğu anda oldu
tutuklama emri aldı , ben eve edildiBen bir şey söylediğim
Marquis de Pombal istasyonu sorulduğunda ben Marquis
kadrosuna sorulduğunda yargı , fark girdiğinde , bir aydan
daha fazla eğitimli , ama tüm konuştu ricardo ,
soruşturma aşamasında , açıklama devam olduadli
soruşturma , onlara söyleyecek bir şey vardı , hiçbir şey
bariz faktör tarafından kanıtlanmış olmuştu .Neden böyle
bir karar kabul edemeyeceğini , bunun farklı bir tutum ,
kooperatif olmak , dürüst olmak tövbe vardı bana , belki
de daha iyi oldu teslim gibi olurdu , ama ben adalet ile
oynamak istedim , benim bilgelik beni düşündüm ,beni
hayatta sorunları vardı bir adamdı mahkum yargıç ,
kızlarından biri aşırı dozdan öldü ve diğer kalan çocuklar
da , ben , avukat tarafından söylendi ilaç tutunarak veya
doğruyu söylüyorum ya da çatlamak zor olurdu yürüdü ,
ama ben güvenilirbana .
Beni verilmiştir karşılaması gerekir görev meşruiyeti
faaliyet bilinmemektedir zaman hukuk temsilcisi olarak ,
savundu hiçbir kişisel avukat vardı ve asla olmak nasıl
beni savunmak değil , ben olduktan sonra ,
tutuklanmasının ardından kiralamak zorundao , almak
istememişti kavşak tanıklık oldu yüksek bir fiyat , işbirliği
eksikliği ödedi enerji biriktirmek için istediği tüm biliyordu
, bu avukat işe mahkum edildikten sonra mahkum ve
benim büyük her şeyi özetliyordukınama bile beni
öldürmek bile düşündüm .
Bu , ben bana görünebilir tüm olumsuz durumları hayatta
olurdu kendime yemin benim için üzücü bir gündü her şey
benim sonun başlangıcı oldu, ben , bir süre için zaten
benim özgürlük kaybetti ağır zincir aldı ve hayatta başardı
.
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Bu , herkes bana biz uğraşmak zorunda şey olsun bu
olduğu gibi cezaevi işlevlerini gerçekleştiriyor hatta idari
güç saygı , bana yoluyla yükseltebilirsiniz kendini
savunma sanatını öğrendi kazanmak için zaman
olduparçanın sahipleri , yani , onlar hepsi olabilir ve onlar
ne olursa olsun görünebilir şekilde , sadakat yoluna
devam etmek yapılması gereken ne yapmak emredileni ,
böylece kendilerini düşünmek , hakim toprakları
kendiolabilir ama diskalifiye olan bir boyun eğdirme var
bu pozisyonu egzersiz yaparken , bu durumun ustaları
olabilir düşünüyorum , değil basit olması için istifa ve
yaşamak zorunda olan , onlar okudu ve felaketler ne
prognoztaahhüt , bir değil , iki değil, dört edildi olmayan
birçok onlara en sefil bir çarmıha lakaplı , ama her zaman
artıyor , hepsi benim giriş başladı çünkü ip geldiğimde
benim moral kaldırdı yaygın değişenKeten Ben öfke ve
kazanmak arzusu , hatta o kadar yapmak için fırsat
olsaydı kaçıp düşündüm doluydu , çok sert , kötü biriydi ,
ben ip vardı gaziler için saygı olabilecek tüm çünkü beni
tutmayı başardı , ve onlarBenim için gerçek sütunlar
mücadele , I could , o kadar unutulmuş olurdu olmasaydı
, beni hatırlatmak , herkes bana hatırlatmak için seviyor ,
inzivaya , guerreei hayatı öğrenmek , ben özelliği,
görüntü karanlık bir lider ve soğuk olduaşk biliyorum ve
ben zincirinde zafer kazandı nasıl olduğunu değil ,
yaşamak ve kazanmak için en iyi arazi kalmasını
öğrenmek zorunda soğuk davranır vardı .Hızla sadece
barbar olduğunu zaman ve durum yardımı baktı
eğitimciler , işçiler , korumaları ve beni yokuş yukarı
savaşı kazanmak için doğrudan hissettim destek
göstermiştir , olamazdı ne oldu, ben şeytan döndükendimi
, ama sadece yaşamak ve hayatta kalmak istiyordu sorun
talep etmedi , durumun zaman oldu .
Isabel Ben sağlıklı ve keyifli saygı tuttu hangi okulun asıl
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adı her zaman bana yardımcı hep bana eşlik etti , ama
daha sonra bana bir öfke haline geldi , ama her zaman
saygı .Ve tüm bu nedeniyle ismi yönetmen john g idari
sistem tarafından uygulanan ediliyordu güçlü basınç oldu
.Yurt dışından gelmişti adam , onun hikayesi bilinen ,
öldürmeye çalıştım , kaçtı o kadar benim transferinden
sonra , bunu biliyordum kadar keten yönetiminde görevli
birkaç yıl vardı konuşabilirsin bir adamoldu Communicator
Ben profesyonel döngüsünde iyi kabul edilmiş , bana zarar
oynanan , milletvekillerinin belki hata konuyla ilgilenmeye
başladı , arkadaşlık seviyesi beni saygı ve bu yönetmen
kariyer zirveye istedim , yani , ben burada yaşıyorumbu
daha söyleyebiliriz diğer şeyler arasında , onun amacı
çünkü usta , ben her ne pahasına kazanmak için
buradayım , ben iyi olacağım .O savunuyordu
nedenlerinden biri oldu daha uyuşturucu kaçakçılığı , o
bağımlıları yardım zevk , ancak yasa ile oynarken , bir
döviz bozdurma gerekli duymak ve güvencesiz ve koşullu
çıktıların uygulamayı belirlemek için bir itme gücü vardı
veaçık rejim , sadece onun olmayan dejenere gider kötü
adam oldu ve ben sert biçimini kimse takip seviyor bu
şekilde seçtim , ama ben ile hedefte konuşurken , ben
önceden belirlenmiş olan yolu takip , takip seçtikere , çok
gerçeklikten uzak yürümek , vurmak , bir çocuk gibi
birçok hayalleri vardı ve rüyalar çölde bir geçit tahmin
etmişti , bir kabus yapılmıştır , benim geleceği görmüştü ,
ama tüm bir rüya tasvir edilmiştir , ben geldimböyle
lakaplı edildi cadılar tarafından izlenmesi , geçmek
zorunda onlar , kadınların gücü , büyük bana yardımcı
çünkü beni rüyalar geçti , ama merakım tutuklama takip
uyandırıyor , ben kardeşim ile büyük anlaşmazlığa vardı
ve arananona , sağlıklı bir rekabet daha iyi olacak ve o
sadece benim gibi olmak istedim .O zaman , biz snooker
bazen zor rakipler karşı karşıya oynamak istiyorum , su
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yılanları karşı avcılık amacı gitmek için kullanılan , ama
biz her zaman kazandı , ben onun iyi olduğunu biliyordum
;Bugün ordu teğmen .Babam , tüm bu çünkü benim giriş
keten ortasında bir separação.estamos , sadece
korumaları içinde , cesur , onlara verdi eğitim ona yardım
, ben verebilirim daha doğrudan destek yönetilen
quiseram-gardiyanlar ve mahkumlar hem kazanmak
istedim onlar bir talep ortamı vardı yaşadığı çevreye ,
konuşmak eğer arka plan biliyorum , normal bir giriş oldu
, orada iyi bir yönetmen , Manuel var , ama bozuk , ama
kimseye zarar vermedikazanan ve işini yapıyor sınırlı ve
aynı zamanda , o yönetmen görevinden çıkarıldı 19961999 Bu yönetmen yetkisi altında üç yıl için yardımcı ,
ama kilise konseyi başkanı geçirdim, ama asla olduketen
onu dışarı almış ne kurtulmak olabilir , iyi bir adamdı tüm
refahını istediğini ve kimseye zarar vermedi , aynı
zamanda katil kanat lakabı , kanat b çalışmak gerekir
vardı katil kanat kabulbiz noktasına bir bozuk yollarla
yaşamış çünkü tüm üzerinde altyapı ve salon düşen su bir
ziyaret almak için , açık şemsiye olmak zorunda altyapı
ölçek eksikliğinin sonucuduryönetmen futbol sahası
çamurlu toprak tam oldu , bue ağır , yani , uzak iyi , öneri
düzenlemenin eğitim yere dayalı var , cezaevi hizmetinin
genel yönünü keşfetmek olabilir para için topraklı bir
teklifi kabul, güven sekiz aynı zamanda esguiça diyebiliriz
takma , ama yürüyebiliyordu çok iyiydi , o sistemin
manipüle nasıl biliyordu , getirdiği yolsuzluk meydan 16
yıllık bir cümlenin cezası ortasına sol zamanı kullanmaktır
uymakgizli , ama aynı zamanda zarar görenlere sistemin
bir parçası , sistem öylesine bir gerekçe olmalıdır
kurulduğundan olması , ve bir yıl kadar gitti ile olur vardı
çünkü bu en iyi şekilde bitirmek olmaz , olduBen Linho
oldu , üçüncü yıl ilaç satışı adı ile hayatta yayılmış olan bir
uyuşturucu satıcısı , tüm güven tutuklu kullanarak
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manevra üst yönetim tarafından yetkilendirilmiş yolsuzluk
satış ilacın gerçek ikilemi geldi güçlüydüo louis kuleleri ,
hatta şirket atlayın ve dönüm noktası ödenen çanta
doldurmak için bir öneri vardı , zinciri içinde bir çocuk
yaptı , ben erkekti bu işlevi gerçekleştirmek için gerçeğini
kabul etmedi , oraya çalışmaya davet hale geldiilaç
ödeme yetki ve yakında bilgisayar üzerinden aktarıldı para
ile olduğunu , bu gerçek bir sorun manuel t oluştuğunda
var .O zamana kadar Yönetmen ;yapmak için çok fazla
değildi , kanıt büyük bir miktar , orada yargı bir anket
sevkiyat , bizim görüntüyü temizlemek olacaktır maksatlı
anlamı vardı , ama , Yargı soruşturma suçlandı tüm bar
mahkemeye gitti temizlemek için başarısız , veama ben
biliyordum kötülük , ben sessiz , ondan bir şey kazanabilir
beni tutmak için neden manear daha değer olduğunu
hissettim , sadece bebeği koruyacak , çok söyleyemem da
, hatta bunun için çağrılmadı , tanık değilBen çatlamak zor
fiyat ödeyecek .
Serçe koruma cezaevi hizmetlerinin dışında , amorim baş
erken emeklilik , manuel t almak zorunda var .Hala bir
bucak başkanlığını ulaşmayı başardı .
Yönü , John g değişiklik oldu .Bu Hatta onlar koşulların
biçimlenme b koğuşunda çalışmalarını nasıl başladığını
bağlamda , çok büyük bir hırs vardı ep yönetiminde
izlenen sonraki isim oldu , koğuş yarısı işleri için kapatıldı
, ben carlos ile hücrede olduokul müdürünün sekreteri
oldu , ama zaman zaman , tüketmek için para olması için
öğretmenin çanta çaldı , bir uyuşturucu bağımlısı oldu ,
bir üniversite profesörü annesi oğlu oldu , ben onun
varlığının şefkat hissettim kronik uyuşturucu bağımlısı ,
çünküEğer kaybeden tutmak görmek için , tüketiciye istifa
edildi geliştiği olamazdı , ama , zeki oldu karaborsa
ticareti onlar gönderdi olduğunu sadece bir kurnaz bir
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insandı , onlarla sorunlar Ben hücrede onunla iken
koruma sormak için geldim vardıama hiç kimse bana ya
da para talep , o ödemek zorunda borçları bile , onu
savundu ancak borçların tarafından dayak türü vardır
adama bana eroin borç bıraktı ihanet edildi komik , ben
kabul oldu veeroin bana bir olmak vahşi , toplam
hakimiyeti yaptı çünkü görev , korkulan değil , ben ,
çatlak zor bir hayat almak zorunda hepsi bana neden
verdi çünkü birisi acı çektiğini görmek benim öfke zirvesi
olduğunu orada oldu , ben vardıçeşitli kavgası beni
gelemedi , kavgalar , ben neden kazandı , onlar benim
sonrası destek gerekli tüm çalışma ve satmak ve kendileri
hakkında iyi oldukları , ben , oldu dostum muhteşem
rakamlar vardı çünkü ücretsiz eroin beni tatmin
vardıarkadaşım ve nedenini savundu , ama kimse beni
bile eroin kullanımı olmak çelişen bir çok cesur bir şey
vardı .Hepsi herkes , kendilerini bana nefret saygı , biz
ortasına yerleştirildi nerede biliyordu beni eroin çalışma
gitmek sunulan , onlar inandıklarını tek yoluydu , suç
hayatında çocuklar vardı bana saygı öğrendisağlıklı bir
mesleğe sahip ve öğrenmek , tüketim döngüsünün
devamı iyi , kullanılan hissediyordum ve beni beslemek ve
seks beni iradesini götürdü , o bensiz inzivaya vakit
geçirmek için ideal bir yol olduseks ve yem olan sorunu ile
sohbet .
On ay Keten döndükten sonra 1998 yılında Yahudiler
Vadisi transfer oldu , ben tabii ki bir marangoz alıyordu ,
değil sonuç ben ulaştı .
Ben , ceza rejimi ödenen , biz yaptırımlar ya da disiplin
sonuçlara verebilir bir soruşturma bekliyoruz sert rejim ,
111 denirdi doğrudan gittim vardı bir hak iddia etmek
bedel ödedi TV, radyo sahip oldutelevizyon her zaman
benim hücre vardı çünkü ama bana bütün bu götürdü , ve
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herkes o benim televizyon denilen adını biliyordu , Susana
annem tarafından bana teklif edilmiş , bu harika oldu
.Bazen icat , ben hissetmedim ben yaptım , bir kaç kez , o
strove aldı zayıf hissettim gün güç tüketen için kiralanan ,
ancak onun , kimse beni yağma eğer öldürmeye istekli
olacağını sonsuz bir sevgisi vardıiyi .
Beni durdurur anlattı nasıl olduğunu , sessiz istedim ,
sadece hakim toprakları var istedim ben 111 ince
zincirinin başkanı , Mozambik başkanı amorim torunu ,
ama Portekizce , uzun boylu , tarafından duyuldu girdi
ama kötü bir adam değildievet zaten yıllar önce hizmet
oldu , bunun için oldu ben ofiste baş sola veya
masanızdan anda oldu işemek söyledi , bu şekilde
konuşmak ya da biz bıkmak , Baptist bekçi ,patron gibi hiç
kimse kötülük niyetinde değildi , çok içti , ama dürüst ,
ben , bu bekçi tarafından şaşırttı beni , en yerinde vardı
bazı korumaları vardı başarısız saldırmaya çalıştı bir sağlık
istedim , ve PBX gördümkonfüzyon, rodearam- onlar ,
başarısız bir kaç dakika daha sürdü , ancak bunların ısrarı
gücüm sonra , Demir Muhafız onun 50 yıl evinde zaten bir
bekçi geldi edildi , beni tekrar bana vurdu çalıştı ,
konuştubenimle , durdurmak için bana ve kimse bana
zarar vereceğini , ama ben zaten onları büyük bir göçük
neden olmadı , Baptist bekçi ve zincirin başkanı , amorim
patron döven , ben kaybedeceğini biliyordu , o bana ,
olacakgüvenlik bayrak kelepçeli , baş varlığı ile
kelepçelendi , o emrediyor , demir bekçi emretti ve
güvenlik bayrağı beni sürdü , patron kelepçe almamı
söyledi ve gibi , hücreye almak için banasoruşturma
tamamlanana kadar güvenli düzeni olacaktır .
Dürüst olmak gerekirse , ben baskı güçlerini temsil eden
kurumlar olarak , adam hakkında edinilen adam patron
oldu , örnek oldu herkes iyi hissediyorum ki , iyi , tüm
75

kontrol edilmelidir .Benim için o tanıştığım en insan kafası
, mantıklı olurdu gibi hareket kendisi için ödemek zorunda
kalacak , ceza sopa , ama aynı zamanda zinciri içinde bile
hayatta kalmak için sahip doğrudan hayatta davetsiz
kadar sol onların saygısını kazandıyaşadığımız , bu birkaç
mareações takip şey , sadece yaşamak için hayatta var
olan bir yere denk ifade kendisi olmak , daralan yer denir
, ama biz , cinayeti duymuştum inanmak zorundakelime
rasta takma zincirinde 16 yıl girilir , suç kullanım için argo
, bu rasta ile birlikte , tam cinayet , bu yüzden pek
hapishanede içinde düşebilir bazı durumlar işlediğini
söylemek hugo olduğunu, güvenlik bayrağı bir ceza yerine
zaman bir seferde tanıştım , Macar mahallede yaşayan ,
ben genç bir adam zaten keten bir kaç yıl vardı gördüm ,
ve bana bir sigara veren bir kişiyi yakaladı , ama onu
bıraktıbiz muitashorasfechados , foiumconhecimentode
durum bir zaman , orada onu görmüştü oldu çünkü , o
kanat b oldu bkz kanat olarak kabul cinayet , o koğuşta ,
sessiz bir kanat , çalıştı ve istediği ev sahipliği
mahkumların olduhapiste sakin olmak , ancak tüketicilerin
, bayiler vardı ve hala isim dauphin olarak kalmış biri ,
ben onun hikayesi , o hızla , bana geldi , ilk kez tanıştım
gördüm , kurnaz olduğunu açıklamak olduiyi chavalo ,
ama o , bana daha iyi bir yaşam arayan , Cape yeşil
uzanır anne yaptım arada , aynı zamanda vahşi bir
çocukluk almıştı , bilgi var ve gibi görülen tarihsel bağları
yaşamış olan sertlik vardıçok kolay bir hayatı değil , Macar
mahallede yaşamak zorunda , insanlar çoğunlukla Cape
Green gelen bir mahalle , ev yapımı çok iyi değildi , ama
onlar var , sokakta uyuyan değil asgari koşulları
sunuyoruzdaha fazla sefalet eğitimi olduğu için bir tavan ,
evler temiz tutulur ve gerçek bir eğitim vardı , kendi
hizmetçi vardı , ama orada , orada sosyal eşitsizlik , zordu
çalışmak zorunda ve bu insanlar iyi insanlardır , sevdim
76

edildiçocukları şımartmak , ama onlar için hiçbir zaman
vardı , onlar dürüst bir yaşam için çalışmak zorunda ,
sağlıklı yaşam , doğru ve bazen çıkarılması çarpmasına
neden olabilir , çocuklar , büyümeye ailelerinden uzakta
vakit geçirmek başlar ,

Ama çok daha uzun sürecek geldi , siyah pazar bu gün
devam ediyor, ama o zaman da zaten eroin tüketilen ve
ben koyu - iş olsaydı , levazım onu görmüştü hatırladı işte
o zamanher şey kimse kimseyi zarar beri , çocuk , akıllı
bir ruh vardı ilk bakışta fark bir deli zaman oldu , tamam
ise, kendi görünümünü , vahşi ama iyi tedavi , o görüntü
büyük bir rasta uğradımBen , onu gördüm , ve toplumun
gözünde bir çocuk olduğunu fark ilk kez böyle , kanun
kaçağı , toplumun kıyısında yaşayan adam olarak görüldü
, ama hepimiz için bir garanti refah var gibibizi eylemler ,
biz , hepimiz oluşturduğunuz tüm bu yaşamak söyleyerek
layık insan eşitlik bizim refahını korumak olabilir için biz
sağlayabilirsiniz , ama biz de iyi kötülük ile el ele gider
biliyorumo hücredeki küçük bit ile yaşamak zor yoldan
getirmek orada ortaya çıkabilecek , o kanat b boyunca
kanat transfer olmuştu , hücrede mayın yanındaki oldu ,
diğer Cape Verde , kızgın çok hücrede zatenbir süre sonra
buluştuğu , o farklı hikayeler sonra koğuşa geri devir iota
geceden sonra sabah minik bit tarihçesini anlatacak var
idi , zaten uzun bir süre için hücrede olduğunu biliyordu,
yönü ile bir anlaşma yapmıştı onu kurtarmak için , diğer
asılı bırakın anlamına da argo kullanılan bir başka ifade ,
hiçbir zarar görüldü , diğer içine boğa baş getting iş
birliğine gidebilmek ortasında ve de bizi dávamo-ama
Hugo biz Pudemo bize iletişim penceresi için konuştuk o
gece biz çok yakındık , kanat b oldu , ve ben hücrede bir
sürü gürültü duydum , tehlike olduğunu zinciri içinde
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algısı var , benim dikkatimi çektibu bizi yaşatıyor ve bu ,
hepimiz cesaret ve beceri ve kurnaz dolu güçlü bir ruh
somutlaştırmak istiyorum ruh , bize kazanmasına yardımcı
bize varlığın istemek ruhunu getirir .
Ben gürültü sordu duydum biz , pencereden konuştuk
ertesi sabah önceki O gece :
- Kim var orada ?
O gürültü oldu duymuştu , o bana :
-'m Hugo , ben burada daha fazla nebze değilim .
Bu yaptırım yoluydu , rutin o da hücrelerin koğuşuna
benimle gel bu durumda kapıları açtığınızda söyledi , ama
söyledim o zaman oldu , koğuş b aktarıldı o gün işlediği
gerçeğibeni sessiz tutmak için , ama ben bu , yıldız oldu ,
hugo oldu anın adamdı , uyuşturucu para olmadan bunu
sağlamak için gerekli eroin kaçakçıları bağımlısı oldu , bir
zorunluluk olduğunu düşündüm , o , bir o talepolarak
anlaşılabilir da argo kelime kömür , büyük bir yoldan asi
çocuk , bu saldırı oldu , ben gitmedim kapıyı açık bıraktı ,
ama o ben o kanatta kömürleri vardı biliyordum ,
geleceğini biliyordumsuç jargon yağmurda yürüyüş rutin
bir olay ıslak alır .
Hücreyi terk , kahvaltı alarak benim normal rutin yaptım
sonra , daha sonra , okula benim rutin çünkü onları
görmek değil garip sabah kahvaltı gitmek , okula gitmek ,
tren gitmek bu arama olduçok bağımlısı oldu , ama
gerçekten bağımlısı değildi , ama zaten bir soygun yapmış
ve sabah sırasında bazı zorla para aldı vardı bana
söylemek için geldim , bir şekilde hayat arayan da
piranhalar çağrıldı tüketicilerin olan çocuklar ,daha dürüst
, ama bağımlılık da bu onları açtı , çünkü her zaman
yanıltıcı , Hugo Angola çünkü sen onunla asla çevresinin
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menkıbevî yaşamış iyi " duygu " vardı , küçücük biraz
emniyet bayrak oldu , ama başka bir Zé topu çıktıbir
eşofman pantolon , Emílio yüksek mahalle verilen ve o
Emilio çalmak istedim , onun pantolon benim bana birkaç
kez neden olmuştu olduğunu biliyordum , ama ben asla
denir , onlar büyük bir kavga Emílio mahalle vardı önem
vermedimyüksek ya da daha sonra birkaç diğerleri ,
peygamber , ardından benimdi bir çocukluk bağlantısı dar
görüşlü koşullarını olmanın onurunu savunmak istedim ,
şehvetli en üst mahallede bile orada büyüdü , aynı
oluşturma ve o savunmak istediince oldu , onur savundu
durumla karşı karşıya gibi mahalle ve Emílio kuru adamdı
, büyük bir mücadele :. Zé topu sağlam yaklaşık 90 kg
ağırlığında verdi ki orada zenci tipik , istedim- top ze3.
katta biz tartışma verdi nerede oldu göndererek , kolay
değildi , ama o yaşıyor ve soru hayatta zorunda kurnaz
olduğunu biliyordu .Top Zé pantolon eşofman almış ve
elinde onlarla birlikte olmak sonra , ele ;Ben Emílio
kazanacağını biliyordum , ama billy topu ona 3 kat
göndermek
istedim
gibi
sona
ereceğini
hiç
düşünmemiştim , bacaklarını yakaladı , Emílio size ikinci
durumda , öğrendiklerini yaptım , ben kim var, boynunu ,
yani kırmak zorunda yakaladı kaydetmek büyük değil
boyun kapmak an , bir küpeşte yüzleri vardı ya girer
hücreleri , ne olursa olsun ve bu durumda , büyük
güvenlik teklif vermedioldu ben onlar , o eylemi tahmin
tahmin edilmektedir düşmek için gittiğini düşündüm , ama
sonra düşündüm ve hala gördükten sonra bir kaç saniye
vardı ve planlı ve olmaz düşündüm , ama oldu, ilk andan
itibaren , öngörülemeyenEmílio , boynunu ve , o zaman
bizim eğitim oldu , bu doğru zaman kaçmaya değil , iki
anıtsal güçleri birleştirdi daha gidelim , ve joe yaptığı top
zorlamak yakaladı düşünceye 3. kattan düştühasar bile o
oldu tüm yol açıklamak için , kuvvet sebebi her zaman bu
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hayat olduğunu düşünüyorum , ben şimdi konuya biraz
koştu kazanır , kaydedilen neyse bazıları bu durumda
ölecek sandım , ama , daha fazla idibiz her zaman
insanlarla tanışmak olacak bu bağlamda , gördükleri ve
hatta uyuşturucu bağımlılığı ile bağlantılı bir yaşama sahip
olabilir bu şekilde yapılırsa bize durumları görüşmek
konuşmak yardımcı tüm güzel ne çünkü en kişileri tutalım
, ama biz hissediyorumEvet, biz ilaç bağlıdır , ama biz
daha sonra tartışmak böylece biz basit gibi daha bilimsel
futboldan olarak , biz yeterince okumak gelen , en banal
tema , yaygın değişen temalar konuları ele insanlar ,
çünkü her zaman okundu , bizim güçlü olmuşturŞimdi
sadece ben , top sol kol ze , Emílio olmadı şey , sağ salim
olduğunu ben billy topu iyi " duygu " vardı asla deme
neden göstermek istedim burada daha önce yaptı, ama o
gün uyku olduönlenmesi için hastaneye .Zé top ben o
uzakta var görmek için içtenlikle memnun oldu , onlar o
vardı en hastalığa , kol platin koydular oldu , hapishane
hala hastanede yaklaşık 3 hafta oldu , ben sana eylemi
affettim , ama ben her zaman bir kin var biliyorumbana ,
ancak hazır , ben gitmesine izin , durumu anladım .
Yani , belki de , ben Hugo onunla olduğunu biliyordu ,
ayrıca Zé topu güvenlik bayrağı gitmişti bir 11:00
olacaktır sabah gün onu birkaç kez görmüştü , güvenlik
pavyonunda vardı yaptırımlar getirdisert cezaevi temel
şeyler , teres bir havlu , bir teres yaprak , teres okumak
için bir kitap , size çakmak hücre olamaz ve kapalı sürece
hücrenin bir şey var gerekmez , izolasyon ise , topal denir
demektir23 saat , o ama sadece bize ceza yaşayan , daha
önce bu geçti çünkü bu yaptırımlara alışkın , ceza bu
durumu yaşamak olmak için üstesinden gelmek için her
zaman zor , ama böyle yaşamak gibi değildi , biz
biliyordukyağmurda yürümek isteyenler ıslak alır .
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Tüm kötülük bu oldu ve cezayı tamamlayan ve işler mide
veliahdım iki kez bıçakladı hugo saldırı bu şekilde kalmak ,
ama olmaz , eroin küçük , bazı gram çalmak için kötü
adam , tedavive yaklaşık 30 hikayeler , yaklaşık 10 gram ,
o trende saldırı için tutuklandı nedeniyle dauphin takma ,
pençeleri , pençeleri bedelini ödeyecek bir adam olurdu ,
ölü , çok zaman bir saldırı hakkında konuştuk ve bilinen
yaptıbu para çıkıyor , çünkü üst , o zaman bir miktar fahiş
Sintra Lizbon arasındaki bankalardan para taşıyan
konvoyları edildi oldu .Saldırı Sintra tren Lizbon dışında
bile orada oldu ve ölü bir adam vardı , ama onlar suç
cinayeti kim işledi diye olduğunu kanıtlamak asla , o
cinayet gerçek lideri olduğunu kanıtlamak mümkün asla
ama mahkum oldu ve üzerihapishane yolculuk , o sadece
onlar olabilir bir chibadela tarafından , yani , o sattı , o
ilaç kendini tuttu , o hücre içinde kasa düzenlenmiş ,
herkes kazanmak için ilaç vermedi sen geldin ve ilaç
yakalandı hangi birkaç baskınlar aldı vargel , ama bu
şimdi içindir.
O yengecin takma kimseye bir şey dönmüyor tarafından
takma değil, herkes vermek verildi olduğu gibi , o bir el
olduğunu , bu yardımcı olabilir kazanmak verebilir , diğer
yıkama bilirinsanlar yardım için sordum ve hugo zorlu bir
çocuk tutunmuş oldu .Bu olaylardan sonra bir dizi izledi ,
Veliaht ancak ben de Coimbra , Yahudilerin nebze
değerinde transfer edildi ;Her gün 30 yaklaşık soydular
çünkü hugo beni ayrılmış olan daha düzgün Haziran 27 ,
1998 yılında yapıldı o bunu neden faktörler , diğerleri
piranhalar vardı aranan kendi arkadaşları vardı , başka bir
hücreye oldusigara ve tüketen 40 gram , biz aynı hücrede
kalmak istiyorum karar , ama bu piranhalar hep bana
kötü konuştu , onlar her zaman , uyuşturucu bağımlılığı
dizisi denir odaklı çünkü kalabalık çekti ve o topal sol
daha sonraBen onlara yolda bir yumru fazla oldu çünkü
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onlar gerçek orospu olduğunu biliyordum , çünkü onlara
kıpırdatmak oda almıştı bana yaşam vermek biliyordu
çünkü arkadaşlar çekti .
Bana şenlik durum bağlamında vermek biliyordu ve o an
bana böyle hallerini yaşayan bu insanlar , onlar bana
kötülük söyleniyordu , çocuk düzenlenmiş ne fayda elde
etmek için , benim tüm hasta konuştu dikkat istedimve
onlar onlar hayat herkes iyi olacak ve yarar için gelir için
minnettar olmak istiyor gibi olduğunu biliyordu uğraşmadı
, bu , her zaman sörf almış olduğu , iyi olabilir bu yüzden
onlara spot istedimkendi , ama her zaman o şimdiye
kadar ihtiyaç vardı , onlar da bana ihtiyacı , biz birleşik bir
güç haline , bazı saldırı yardım istiyorsunuz isteseydi o ,
sigortalı , ama aynı zamanda ödemek zorunda kalacak ve
o zamanBen , dört kanatları var zaten , Yahudi vadide bir
ders almak için transfer Hugo Yahudilerin Vadisi transfer
oldu rasta zaten onunla vardı Arkadaşlık , ben onu
kardeşim gibi alınan geldi operasyonun iki ya da üç ay
vardıbenim hücrede kalmak istedim ben hugo dediğinde
Vadisi Yahudi kanatlar a, b , c, d , ben , d kendimi buldum
zaten Yahudiler vadisine Coimbra transfer olmuştu
Dauphin ile koğuşunda olduğunu ve işteistediği , ancak o
zaten keten Dauphin öldürmeye çalışıyordu çünkü
korktuğunu başka bir konu vardı , yanında ona verdiği
olan iki plakaların engelledi buraya 3 kat adamı ve onun
kuzeni , bento , göndermek istedibunu yapmak için , ama
o istemedi çünkü o , benim hücrede benimle kalmak
olmaz , ama o Dauphin intikam korkulan , zaten hapiste
birkaç şey yapmıştı , saygı vardı , kolayca gibi bilinen öcü
bir adamdı , amaonu adam seni başarılı olmaz unutma
söyledi , intikam alacak kimse , Dauphin ile iyi bir ilişki
ona ben ona yaptım ve o çoktan unutmuştu bana
söylemişti ne gibi değildi birkaç kez söyledim vardı .
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Ben dersi alıyordum , ve bir yelkenli hugo Linho rasta oldu
ve Harbiyelilerin bezler oldu bir cinayet davasında
suçlanan bu transferler geldi .Biz keten hepsini isimlerini
sayabilirim gelmişti , çok gençti , ama ben sadece bazı
isimleri söz olmaz , küçük biraz , Johnson , gerçek
futbolcu , o oldu ya da toni , geçmişti bütün seçimleri
zinciri temsilmartı , ayrıca ZE oldu , Linho da yapılmış
olan çeşitli saldırılar tarafından kaçakçıları transfer
olmuştu , bu ben vardı umasraparigas , chavalas ile aynı
çatı altında onunla yaşamış , tutuklandı değildi , onunla
yeterince yaşamıştıbenim o onun vardı .
Ama bu hikayenin merakı benim için tersine dönmüştür ,
atı yedim bir bayanla yürüdü ve o konuda kendini yukarı
rezilleşir iki fahişe vardı , bir kadının bağımlı yaşayan gibi
değildi , ama ben şimdiye kadar onunla yaşamak gibi
sevdim .Ben sadece o eroin ve kokain çok iyi almadı ,
zaman kokain tüketilen , ancak ilişki tuttu , onu ve ZE
sevdim ve ana aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı
olduğunu ve bu hikayenin merak Ben her zaman onu terk
etmek için ZE dedi kiat , her zaman daha sonra zinciri
şımartmak için bana geldi , o eroin kullanmak olmaz dedi
ve malzemenin bol bol yer vardı Yahudi vadide olduğu
süre içinde , küçük biraz iyi zamanlar yaşadı , rasta
vardıpazar , yani ilaçların bir sürü vardı ve Yahudiler
Vadisi , her zaman var olmuştur birçok erkeğin en hapse
mahkûm ve her zaman tehlikeli bir zincir olduğu için bir
üne sahipti hangi aracılığıyla bir saygı zinciri , ve orada
cinayet oldu , bu yüzden bir zincir olduağır şöhret .
Piyasada bir sürü malzeme daha malzeme ile sağlanacak
satmak istediği oldu gibi , orada Dauphin gerçek Pinokyo
arasındaki anlaşmazlık kendisi uluslararası uyuşturucu
kaçakçılığından tutuklandı bulundu başlar , elebaşı ve
adam zaten bir rekor vardıbaşladı kuzey güney Portekiz
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zincirleri , ve o tekrar görmek veya bilmek istemiyordu
var .Pinokyo o şiddetle soyunma odasında adam ,
kıskançlık uğruna tüm saldırıya girdi , Dauphin yenmek
için hugo ilaçların bir çok ücretli ;Veliaht büyük paketler
satılan ve onların Pinokyo Dauphin yenmek için ödenen bu
yüzden , zayıf idi .
Ben sorunları var başladı Çok hoş değildi bir olay oldu ,
ama zaman gelir, ama aynı zamanda bir iç kayıt vardı ve
zaten birkaç cezalar hizmet etmiş olan , bir Marcão takma
birey tarafından kovalanan başladı , kendisi tuzağa
bulunduyıldan fazla oldu gibi kardeşini öldürmekten ve
ben , her gün koleksiyonları yapmaya başladı ve ortaya
Marcão bu koleksiyonlarından biri olan sigara için gerekli
nasıl bana para atalım istemiyordu için , o hakkı
bulundubana o parayı almak için de oldu , çünkü
koleksiyonundan para almak için değil beni önlemek için
aranan bar sürdü .Biz o fiziksel gücünü göstermiş olduğu
kelimelerin bir değişimi vardı , ama hiçbir şey bir düşman
yapmak için başlangıçtı sadece , ben om ben parayla
çıktım oldu , ben hangi hacmi dahil bir futbol oyunu
yapmak için geldio rakip takım oldu kazanan takım tütün
kendimi , benim toni martı , jorge , tó joe louis ve
sporcular tarafından yapılan keten gelmişti grup ile
oynarken buldum ve biz olduğumuzu biliyorduk ve oyun,
o Ramon işlenen ediyorum , bir hacim yapmak için hırs
benim televizyon meşgul etmişti , biz rakibi hafife zorunda
bile kazanmak istiyordu ve biz ben bahsin başkanı oldu
çünkü biz maçı kaybettik , kayıp , ne varçingene , onlar
ise chatearam , ödeme yoktu dedi kaybetmek istemiyordu
gibi uzun kayıtları , ortada hit bir adam vardı , tüm beni
ve tütün hacmini talep ama sustu , o zaman olduğunu
sürdürdü Marcão bu adamonlar hiçbir neden oyunda
kombine olmuştu çünkü hacmi ve kabul ettiğini söylemek
istedim , bir atlet , her zaman hakkı için savaşan ve bu
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yüzden önlemek zorunda sorunları önlemek oldu .Devam ,
ama bu adam hep beni kışkırtmaya çalışıyor devam ;Ben ,
marangozluk kursuna gitmek oldu ben hücreyi almak
nadir , ben Yahudi vadi , kaçınılmaz oldu o gün orada
gitmişti neden gardiyan bana hücreyi açmak oldu bir gün
var ,ama o gün , hayal kırıklığına uğradım yeterli ilaç ders
inmek için tonlama bırakmak oldu ve kapsayacak Marcão
bana görünür füme olmasaydı , sinirli çünkü olarak bana
bir acele verdi ve bir tarih , kışkırtıcı konu olmuştu
gibiorada o gün , çünkü herhangi bir ceza yerine
getirmeyen yani , ben , ben desferi bir yumruk tereddüt
etmedi ve o tepki gösterdi , ancak hiçbir şansı zaten
okumuştu vardı , bir savaşçı , ama oldu, sansasyonel ne
kışkırtmak için umutsuzkoğuş , Eduardo , başkanı , onun
adıydı , fiziksel olarak güçlü yaklaşık altı metre boyunda
bir adam , dürüst bir adamdı , o doğru bir adam olduğunu
ve o yaptı .Ben farkında çünkü o , beni precavi , beni ve
gibi kışkırtmak için biraz zaman almıştı , onun adına
herhangi bir saldırı her zaman dikkatli ders devam
hepimizin içgüdüsüne sahip , sağduyu lakaplı kadın altıncı
hissi , ancakAyrıca erkekler var .En saygın adamlarından
biri de , altıncı his , beklenmedik oynamak için bilerek ve
varlık ve saygı bilmektir , hiçbir şey sonra oldu , ben
kurşun takip etmeye çalıştım ama kalbim güçlüydü ,
çünkü hugo rasta tarafından güvence olabilirBen inzivaya
yaşamış zaman , sadece ilk kabul çünkü ilk ben ;Ben
cesaret vardı gibi her şeyi o , o görüntülenen cesaret
öğrendim ve zaten ben emilir , geçmişti , bir savaşçı , bir
sadık bir adam , bir şair , şiir sevdim bir adam olduğunu
bilmek cesaret emilirama ben ondan daha iyi olduğunu
bile .Ben birçok ayet oluşan , duymak istiyorum , bir ona ,
onları adanmış ben , o , ıssız oldu diye geri kalanı ile
yaşadığı ortasında, intikam var , kurnaz oldu güçlüydü , o
koştu hangi zamanların karizmatik bir figür iyi olducezaevi
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nüfusu , birçok yakaladı , ama bana bütün barışçı insanlar
, çalışan insanlar oldu , ama .Ben çalışmayı durdurdu ve
ders aldı , ben , ben olmuştu ve hakim olan eve gelmişti
çünkü her şey benim için ilerlemiştir işte o zaman , ben
keten döndü , biz karanlığın aslan olmak istemiyorum ne
oldubenim varlık , şimdiye kadar bu evde vardı alanın
yeniden doğuş teyidi o saygı tutmuş , çünkü çatlak zor
oldu , bu yüzden ben buldum zor hayatta kalmak için
kolay yollar aramaya karar verdi , oldu .
Lizbon merkezi zinciri , her türlü , bazıları bilinç ile suç ,
her zaman iyi bir faktör oldu ve iyi yıpranmış , tesadüfen
suç döndü , hayatta var orospu , hiçbir şey ama beni
korku değil ev sahipliğizaten arkadaş , iyi olmak her şeyi
yapmıştı aynı , tüm durumları anlamak koruyucusu ,
arabulucu , onlar , ben büyük şefkat hissediyordu , beni
desabafavam olanlar tarafından sözü edildiği , hayata
küsmüş olduğunu vardıbirlik duygusu alınmış ve hayal
kırıklığı içinde gitmek değildir .Tüm iyi bir komut karşı
karşıya çünkü bir koşullu almak için yoluma gittim , ama
hala , ben beni incitmez şey yapmayacağım bir karar
koşullu yararlanmak için biraz zaman vardı , ama ben
özgürlük için çalışacak , karmaşık olduyöne göre
yapılandırılmış , ancak bu yönde her şeyi kazanabilirdi
.Anda bu yönde tarafından çekildi nedeni , çok zordu daha
hızlı zinciri kurtulmak amacıyla düzeni , kabul etmek değil
, bir otoriter rejim oldu , ama daha da zor hale geldiğini
kabul , ama bırakmadıDaha sonra okuyucularına onlar
çatlak zor yinelenen lastik yok , tüm bir rota , anlamak ,
böylece , hem de geçiş manuel t zaman oldu . ;Ben
bulmuştu yönetmen , john g tarafından değiştirildi .O aitti
, çünkü 24 karat lakaplı Macau , adli eski müfettişi ,
Macau kurulmuştur mafya tarafından bir saldırı yaşamış
bir adam gelmişti adam , iş bazı ölü korumaları
vardıPortekizli yönetim , neden millete hizmet için
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takviyeler halkı gönderin.
O , krizi geçirdi kaçtı , ama onun koruması öldürüldü , gül
, keten idaresi geldi beni görünce , dik adam , beni
severdi beni bana güven olduğunu biliyoruz gönderdi ,
ama o vardı çünkü umursamadıkendimi kral akrep ,
kandaki zehir olan biri olarak kabul ediliyor dönüşüm
kavramı onu aradım ve arama değil , ben kaybettim .
Konut hücrede bir asgari cezayı Başladı ceza sert , zincir
içinde Sürmeli tempoda çok normal bir ceza olarak kabul
edildi değildi , ama benim için bu cezayı kabul etmedi , bir
kabus haline geldi .Yönetmen John g .O , böyle bir
yardımı kabul etmedi , bana yardım etmek , benimle
konuşmak için hücreme gitti o haklıydı gibi , o karşılığında
o bilmek istedim ne bir doğrudan işbirliğini talep vardı
inancı güvenmedi , bunu yapmaya istekli değildiasla
çünkü bana bu hizmetlerin işbirliği , ama o iyi bir adam
nasıl oldu onun beyanı oldu ., Chibanga ve piranha , beni
vardı adam , avcı oldu bana iki psikotrop ilaç verdi avcı ,
bir hizmet mezunu geçirdi : Bu ceza , kötü geldi , benim
pencere vardı iki psikotrop almıştıceza hücrede olmak
üzere alınan Sampaio onun ismi oldu .Psikotrop etkisi
bana hala bu yana , benim hücrenin önünde sampaio
geçmek görmek kızdırdı , ben , tüm hücre sol yatak
yangın var , gardiyanlar bana yardımcı zaman ben , sol ,
ben kaçtım , ben , avluya gitti yakalandıbir sopa ve iki taş
ve onun sağ kolu , intikam , zalim arzu yazmıştı .O gün
benim şekilde var koruyucuları veya kim olduğunu
öldürmeye istekli olduğunu , ama onlar benimle
konuşmak , her zaman olduğu gibi akıllı gelip vardı , onlar
ben öfkeli olduğunu biliyordu ve tüm kanat vardı , çünkü
dışarı başka hiçbir yolu yoktuBen bu yüzden ilan eğer
kendimi savunmak , ama ben hesabımda değildi ,
sebepsiz kavga nasıl , bir kaç saat sonra ben itfa kabul ,
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yani müzakerelerin sona erdi ve bu yüzden gerçekten
yerine değil dönemi ,onlar disiplin hücrede bana 20 gün
verdi kabul , o alfredo m tanıştığım yoktu çünkü topal . ,
PSP , eski goe , düzenbaz , dar görüşlü olduğunu işlevi
başlatmak için , gibi görev yapmak üzere devlet aldıo
zaten ortalama boks şampiyonu tartılır olmuştu çünkü
mafya , bunu iyi biliyordu , sert bir adamdı , ve ben ,
disiplin hücrede düştü istemiyordu bir bölüm vardı ne
zaman , ve sen gibi , onun hayatını almış olabilirBen zaten
başarılı hakkında neler olup bittiğini biliyordu ve ben onun
tarafından dövüldüğünü gibi numarayı Papar olmaz
yüksek sesle söylemişti , disiplin cezaları karşılamak için
gelmişti siyahlarla öyküsü vahşi bir zaman olduyön
şüpheli çünkü , ceza düştü ve alfredo m tarafından
ödeyecekleri , taahhüt veya korumaları veya hizmet ,
çalışanları veya yönünü saygısızlık nedeniyle bazı ceza
almıştı tüm siyahların mafya yapıldı . , o eski olmuştu-psp
, ben ceza düştü , bana baston verdi , eski polis , çoğu
biliyordu ve ben gibi onu biliyordum , ama deniz doğrudan
yüksek sesle ilân ve konuşmak , alfredo m biliyordum
.Bana sahip , ama bu yanlış olduğunu nerede istiyorum
.Onlar bana karşı bir şey var ki korumak için iki polisler
Ben banyo için spa başlı zaman , başarısız , beni
öldürmeye çalıştı onunla idi .Ben mahallede yaşamış
çünkü ben yaşam için benim nedeni iradesini gösterdi
zaman oldu , dar görüşlü olmanın bir madde tarafından
telkin edilmişti .
Erken , babamı kaybettim ben daha önce yetişkin oldu bu
o yaratılış yaşam yolunda düşer ve zor olduğunda , biz
gerekli , orada deneyim geleceğin üstünlüğüdür olduğunu
, daha sonra aldı hayatında yansıtılması geldierken
kanıtlanabilir kimse diliyorum istediği arkasında daha ciddi
bir eğitim , sahip .
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Ben Marcão aşamasına geçmişti o zaman ben neden daha
istiyorum başladı , ortak seviyesi ve yönüne bir karar
olması gerekiyordu var , ama ben orta gözetim
kesilmektedir bestelenmiş olduğu biliyordugardiyanlar ve
yöneticiler tarafından , aldım almak ve başka bir varlık
davetsiz var , ama bu benim gibi bir varlık başka bir şey
değildi , bazen , ben denedim , ben denemek ve
Portekizlilerin ruha sahip çalışın , ben aşağı değilim fırsat
meselesicesur ırk Portekizce ırk , kalıtım açıktır var ,
dünyayı emretmiştir .Bazen biz neden var şu soru , biz ,
yaşadığımız yaşama şüphe getirecek konular nerede , ne
yapmak , ama biz kazanmak zorundayız biliyorum , tüm
set olmak çok oldu , daha sonra sonra , benim yolum
cezaevine gittimücadele Marcão gardiyanlar adlandırılan
grup oluşan gözetim hizmetlerinin görünüm izledi , ben
her şeyi aldım , iyi insanlar var , ama dürüst onlar da
sadece yaşamak istedim , beni incitmek istedi ve ben
görmezden istemedim , erken varher zaman kazanmak
değil öğrendim değil , bir soğuk bir yer , hayat değersiz
bir yerdi hizmet değil insanın gerçek anlamını değerlemesi
hiçbir ilgisi vardı .
O hizmet etmek zorunda tüm hizmet , hizmet , ben
itaatkar oldu , ben siyasi iktidar , toplumsal gücü biliyordu
, baskıcı güç her zaman affetmek nasıl bilmek zorunda bir
şey var .Onlar bulmak istemiyordu ne vardı çünkü onlar
tarafından alkışlanan bir kahraman , elbette ihraç edilecek
Yahudilerin değerinde geri olabilirdi , Yahudiler Vadisi
dönüşü , keten her şeye karşı bana isyan , aynı liderlik
bulundu, geçmişti o yapıldı tüm bu , ben düşman tüm
makinelerin tüketicilerin güçlü idi , çünkü o yüz her şeyi
hayatta ben yapmak zorunda kalabilirsiniz ki tüm yaşamış
, piranhalar , yani lakaplı edilditüm hayatta kaldı , biz bir
asistan , bir psikolog , bir doktor ve söyleyecek bir şey
gerçekten varsa o bizim için bir avukat var , bir öğretmen
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var , bir , diplomatik kısmı , ilişkilerin kurulması oldu
.Sadece an koşullar , şu an ortasında davetsiz isteğiyle
içerik ve ben seviyorum basit insanlar , platonik aşk adam
, zaten hayatın tüm zevkleri vardı bu durumda , olan canlı
, birini sevdikadın hala hayatımda ruhumda aklımda kalan
, yoğun bir tutku , uzatılır bulunabilir en kalıcı ilişkiler oldu
.Loving , eğlence , aşk varlığın hayatta kalmak için at will
olmayı seviyorum ihtiyacıdır .Raporda , biz anne ve baba
söylendi yatmadan hikayeler önce öğrendim , ben kötü
kabuslar beri karşı karşıya kaldı her şeyi karşı karşıya ,
herkes beni biliyordu , onlar test beni koymak istedim ,
varlık son durumuna doğrubu yüzden , biz evlilik
konuşmak durumunda refahı ve güç biz tüm boyutları
tarafından emilir rağmen , olmanın ilk günlerinde gelen
kalıtım hediyeler korumak , çokluk çok büyüktür eşitliği
hakim
uyum
ve
düzen
içinde
refah
içinde
yaşayabileceğihaklar olmak .Hepimiz ben doğruluğunu
olmalıdır için , pençe , aksiyon anları doğruluğu ile , bu
büyümeye izlemeye devam , büyümeye devam edecek ,
bu devam ederse , bir göreve suçlanıyor .O devam etmek
zorunda ve var gibi yaşam devam af ile dürüst insanlar ,
ben onlar vardı olarak yaşamak gerekiyordu çünkü bir şey
yapabilen insanlar , her şeyi belirlendi var, ama onlar
daha akıllı olmak istedim gerçek , her şey harikaydı,
benim bilgelik bana kendi akıllılık birleştirmek başardı ,
tüm bunları geçti kurnaz , ama her zaman ben daha
olmak istedim , ama onların akıllılık conjuguei , aynı
zamanda onlardan bilgi ile oynanan , çalmayı öğrendi
benim.Inzivada yaşayan Devam , kapalı , ben
görebiliyordum hiçbir güzellik , ben vardı hiçbir merhamet
, Yolun bir izin olduğunu biliyorum , zor bir dönemdi .Ben
, kimseyi incitmek istedim sadece o zaman ben hepsini
güçlü beri , hepsi varlıklar vardı , ama bunu bilmek
istedim , ne de hikayenin geri kalanı ile ilgisi yoktu , sabit
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oldu savaşa gitti , yaşamama izin istedim asla
olacakgeçmek .Sadece hapishane hiyerarşisi tutmak
istedim ve ben istediğim gibi beni itaat , ama aynı
zamanda onları canlı kendi şekilde oldu izin tuttu , sigara
ben ilaç ve kimseyi seçmedim , hepsi benim yoldaşları için
zordu onlariyi yürüyebiliyordu , bazı insanlar yol cesur
çünkü bana , hapishane içinde yapmak zor bir yol
durdurmak için ağlamak , kazanmak ya da öl , hiçbir kaçış
, başka seçeneğim yoktu .Tüm ben cümlenin ortasında
terk biliyordu , ben tüm bunlara rağmen , zor yoldan
bulabiliriz , ben aldı inanç tarafından yapıldı , o da
cümlenin sonunda bırakabilirsiniz bilemez , tüm ters , ya
umursamadıiyiydi , çünkü benim komutasındaki zinciri
vardı hepsi benim takım arkadaşları , ben daha varlık
duygusu beni kızdırdı zaman var , o müttefikleri olduğunu
biliyordu .Ben kötülük yolunda gitti , gibi yorumlanmıştır ,
bana aslan düşündüm , ama tüketmek , eroin , yapmak
zor bir şey bağımlısı oldu .Yargıçlar ve öğretmenler ve
yardımcıları , baş korumaları, onlarla bazen yararlandı ,
ama o takip soru için , doğru söylemek için yeterli sayıda ,
ama orada değildi : Ben kavga gittim , hiç eşit olmadığı
kavga , ben karşı karşıyaBen , tüm devamı , o daha iyi ,
öğrendiği oldu , yani , biz talip her şeyi duyuyorum ya
değilim , istediğiniz veya istemediğiniz bana bir sorun ,
tüm varlığın en büyük sorunu getirdi yaşamış bir

Ben , yaşamak için nasıl bilir bir varlık mütevazı , ortak
zemin , ben bir tip , yürüyüşler ve beslemek zorunda biri
olarak kabul ediyorum ben ne oldu , ben aynı şekilde
zinciri karşılaştığı asla , gerçek canavar oldu , ben
oldumükemmel katil her durum yaşamak oldu , ve onlar
bana yapmazsan ben onlara zarar olmaz onlar , her
zaman gerçek tür , tüm durumları hakim bir seçti ben ,
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yaşamak için öldürmek istekli olduğunu biliyordum
kendime yemin gibikötülük yapmak .Ben ödemek için zor
bir bedel ödedi bu herkes için adalet dünyasında
seviyesine doğru , onlar , küresel ortakları kim onlar
olabilir , tüm hareketler , ya da tepkilere özenli , her
zaman , öfkeli , her şeyi kuşatan bütün varlık gittüm bu
benim olay konulmuştur , herkes beni biliyordu ve ben de
, tüm biliyordu oyunun mükemmellik , sendika , canlı ve
ne olursa olsun durum , nüfus günlük temas halinde
olanların sendika oldu ;o affet olamazdı Tiger , onlar , o ,
biz , bir hapishanede bahsediyoruz ilgisi , bir sürü
bahsediyoruz değildi , bana aslında bana saygılı korkulan ,
özgürlük kazanmak zor bir değer içerirbiz tüketicilik
konuşurken abartılı getirebilir yaşam viciações , mevcut
alışkanlıkları en zor durumlarda yoluyla gitmek zorunda
değilsiniz sürece , gibi tüketim somo varlıklar , yenilmez
hayvan bana aslan autointitulei oldu eşit hayvanlar
savaştıdaha sert bilgelik ile bana , ama ben affet olamazdı
.
Bütün bu gibi , yürüyüş izin tüm toplumun varlığını
sunduğu teyit O bazı iyi insanların çocukları vardı , anne
ve hayat tecrübesi birçok çocuk farklı olmuştu olduğunu
biliyordu ve diğerleri yoksul insanların çocukları
vardıbenzer durumlar her biri herkesin iyi isteyen bir
toplumda yaşıyoruz , refahı ihtiyacı , henüz sağa gelip
eğer kötülük gelip , ben , size iyi alırsınız , sonraki ,
yakınlık görme güzelliği , hiçbir şey, kötülük aldığınız ve
tüm kötü olması için her şeyi ile alacak , ama aynı
zamanda yürümek zorunda olduğunu biliyorum , ben bu
kadar zor olamaz , onlar ın daha vardır anne , ben de ,
saygı
vardı
herkes
için
bir
kural
olduğunu
konuşlandırılmışiyi suç devam ve ihtiyaç büyük olduğunu
bilerek , ben , hiç kimse tüm hor sözde uyuşturucu
bağımlısı haline geldi , olayların içine düştü , ancak değeri
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vardı ve tanındı , kimse bana bağımsız saygı özledim
istiyorumzayıflık o zaman hissettim .Hepsi memnun ve
bana saygı , daha benden , kinder , daha nazik ve şefkatli
olması gerekir , örnek olması gerekir istedi .
Ben onlar beni görmek istediğini onlara ne görünmüyor
bedelini ödedi , ben kaba , benim karar lehine tüm sert
oldu , daha fazla kazanç olabilir , hatta her şeyi daha fazla
yarar olabilir , benim gibi , bana chegavam-kişinin
hayalleri saymak , ama ben bir canavar oldu ve olmaya
istiyordu .Bu , izolasyon , yaşadığı muhafaza durumun
altında kadınlar , tüm platonik sevgi ile de bunalmış onları
sevdi vardı , onları seviyorum .
Tüm anı yaşayan hakkında , ben sıkışmış oldu , gereğini
buldum büyük platonik aşkı ve temas noktasına da
tutkular vardı , ama ben her zaman kaçınılmalıdır bana
güzel zevk almak için birinin hayatını mahvetmek oldu ,
yokbenim yağma değilse kimsenin hayatını mahveder
.Onlar beni içtenlikle , ben de yaşamak istemiyorum beni
saygı sevdi çünkü Devam aşk , ben , hepsi benim aşk aitti
, sadece o olabilir sevmeye devam tutuklandı , o her şeyi
kazanmak için savaşmak zorunda biliyorduBen özgürlük
kaybetmişti , ama durmadı biliyordum işte o zaman , yön
, işçiler , eğitimciler , gardiyanlar anlamış olurdu bana ,
evcilleştirmek istedi , ama ben de her şeyi çalmak ,
tüketen , dur , dur vardıo kadar ve yapmak için hiçbir
neden yoktu , başka bir hayatı rezil , ama ben her zaman
iyi oldu , asla kötü muamele , kimseyi spanked asla bana
kendisi , her zaman hesaba ahlaki değerler içine aldı
insanlık için , yapmak için zor olacağını olsa bile ,Ben de
olmak am çünkü her sahnenin değerleri , ama onlar
şimdiye kadar bulunan en büyük canavar için gittiğini
biliyordum , ama ben istedim çünkü benim için tüm set
oldu , ben beklentisiyle onları bıraktı , onlara korku
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gelipkaybetmek .Bu , erken bu hatta hapis girmeden önce
, o hakim çünkü ben karşılamak zorunda zor saatler geçti
asla günler , yıllar , olan kontrol fark , zam tüketmek ve
hakim bir amaca tüm uygun oldudurum yanında geliyordu
, ben oynamak için geldi, ama şaka ben yüzünü yapıyordu
.Maymun oynatmak Çünkü , oyun ben usta biliyordum
çünkü annesine maymun kedi , ben , bir şaka ölüyor oldu
.Bu , egzersiz gündü biraz eğitmek istiyordu ve ben ,
benimle tren gelip onu önerdi zayıf figür oldu , sadece
eğlence için olduğunu , boynunu sıktı , o bilincini kaybetti
, ama o anda bana bir gerginlik hissettim değilyapmak
istedim , oynanan , gösterilen ona baktı kalktı olması ve o
benimle yürürken , ben oran hiçbir cevap oldu , tamam
olsaydı söyledim , ama baktım zaman ben gerçekten vardı
duygu varGeçtiğimiz şey , bilincini kaybetti .O gücümü
bilmiyordum , güven aşırı ve vardı bir cehennem var
başladı , ben kalkıp ona baktı ve ona şöyle dedi :
- Iyi misin?Sen endişeli beni bıraktı .
Her an için ona şefkat gösterdi , incitmek anlamına
gelmez , ben , o eğitim benim parçası abartılı yanlış olan
tüm kötülükleri yatıştırmak istiyordu baktım , o bütün bir
gün umuduyla oldu , kendisini öldürme sona erdiYahudiler
vadisi .
Ben vadide Yahudiler yaşamak olacağını umuyordum , o
usta biliyordu çünkü , ben hakim , gücüm , yüksekliği idi
hazır değildi bir uygulamaydı , yani , benim için basit bir
eğlenceli oldu , ama gibi yaşam vardırfiyatı , ben 5/6
yararlanabilirler fazla altı yıllık bir cümle bu yana , yani
cümlenin 5/6 sopa , zincirdeki diğer adam için herhangi
bir mahkûmu yüksek bir bedel ödedi , bir yasadır .
Ama biz ceza ortasına var , aşağıda 2/3 ve 5/6 izler.Ben
bütün bir program onlar istedi , ben sevebilirim kadar ,
94

sonra da iyi insanlar , ben ele kiminle kişilerin , liderlik
vardı kısmı , insanlar ele , inzivaya hayatında benim
biyografi için yapılır kapatılmıştır 5/6 dışarı çıktıorada
harcanan tütün ve bu insanlar için muazzam bir nefret
hissettim .Onlar , bana oynadı sadece liderlik belirgin rol
şey söyledim insanlar vardı .Ben sevgili bir milletvekili
benim zorluk var ilk kadın var oldu , ben sadık oldu , ama
sonra o bana ilk Sınamalı hapis 10 yıl reddetti oldu yanlış
olduğunu düşündüm .Beni takdir ve benim tüketim
uyuşturucu testi talep , ancak bu şekilde kalmak istiyorum
fark çok zeki olduğunu değil , ben bir istekten sonra
verildi Denetimli Serbestlik Ben doktor Yargıç yaptı.O kafa
ile duyulmasını şartıyla bana hapsinde dört gün verdi , ve
onlar kadar sipariş Doc yargıç yani , ona ilaç tarama testi
sağlanan güvencesiz , genişletilmiş teslimat dört gün
verilenmanevra , onlar her zaman var , ve ben de birçok
kez hafife , ama her zaman o benim saygı hak çünkü onu
saygı .Onlar onun en iyi rol oynadı varlıklar vardı , ama o
testi , yani eroin afyon , esrar , esrar tüketiminin olumlu
verildi , oldu , ama benim uygulama sıkışmış zaman
benim için avantaj oynadı , ben savunmak zorunda tüm
savundutüketici doktorum ana f bir ilaç talep etmişti
çünkü . o altında çünkü , ya da o bana yardım etmişti ne
her şey için , onun yardım istedi hararetli bir tartışma
üstünde , ona ilaç denilen Tramal sorduBen bir müttefiki
Dr. ana f hissetti zaman oldu .Ya Tramal bu temiz
olacağını durumdu , rutinler durumlarda opiatlar suçladı
.2 + 2 conjuguei zaman ilaç tarama testinde opiatlar
suçlamıştı , bu yani benim doktor ile ilaç tarama
temizlenir , bu , o , bana yardım soru , uyuşturucu
taraması olarak iddia belgesini geçirdibu mahkumlar için
en üst düzeyde kullanım parası ile , ücretsiz gönderilir I ,
benim sağ başvurmak oldu yapıldığı karara itiraz döndüm
ve ben ceza mahkemesinin maksimum Dr örneği yargıç
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için uygulanankalem 2/3 orta , fiziksel bir hapishane
görevlisi darp , orada bir savaş üretildi , ben , o , saygı ,
benim şöhret bir hapishane ortamında dolgunluk büyük
aranan saygın , ama aynı zamanda bu dikkate inşa etmek
istedim çünkü değildi, saygı o sisteme karşı oynamak
biliyordu .Sosyal olmak zorunda , çünkü sistem , her şeyi
biz refah isteyebilirsiniz kendisi hakim , kararlar farklı ,
ben , kalem 2/3 ortasından parası almak için elimden
gelen her şeyi , her şeyi vardıbenim şöhret korumaları
arasında geniş ve ben takip etmek zorunda kurumlarında
neler olabileceğini , denir edilir biliyordum çünkü
arkadaşları arasında , aklınıza gelebilecek Ben de meydan
istedim korucusu ve tüm psikolojik seviye , fiziksel ve her
şey vardıkalem 2/3 ve 5/6 de ortasında için seçmeleri ,
uygulama esrar için tarama sorunu ele benim raporun
temizlik dayanmaktadır ;Bu uygulama suçlamıştı doktor
Chamon veya esrar analizleri yargıç söyledim , ama bir
toplumsal varlık olduğum gibi , yani , zinciri içinde
korumaları yaşamış asla beni cezaevi nüfusunun geri
kalanına ilgili vardı ve yargıç söyledi Dr.o zaman bir şey
yemek yoktu , sadece karma sonuçlandı , bu yüzden
yedik ve ben havada nefes beri kapalı bir alanda yaşamış
- mos , bu esrar suçlamak için her zamanki insanlarla
takip eğer mantıklı oldu .Noel zamanında oldu ben ,
Denetimli Serbestlik kararı ertelendi ve Yargıç doktor Noel
tatil , yani , iki hafta dışarı gitmek istiyorum , ama o bana
neden verdi ve bana güvencesiz neredeyse iki ay verdi
veyarım , bu sorun uzun bir süre , tehlikeli hırs dışarı
çünkü ben yıllardır çünkü , on yıl oldu .Ama gitti ve yoksul
bırakarak güne kadar iyi benimle koymak , bana başarıyla
yerine getirmiştir olan uzun süreli kötü çıktı , dört gün
verdi .Ama benim için bir daha zor bir sorun olacağını o
güvencesiz zevk sonra , ben hayat kurmak istiyorum ve
ne olacağını kimse , daha saygılı olmak zorunda ve belaya
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değil , ama iki ay sonra , girilen kısa sürede olur .Ben
çocuk biraz kötü muamele var olan bir kavgaya dahil oldu
, ama o , bir birey olmak bir insan repertuarı ile bir birey
olmak için şanslıydım , hücrelerde kapatıldı , anketin
sipariş duyduğumuz olduğunu , ben gönderdionu bana
entalasse değil özür dilemek bir kağıt , gerek yoktu
.Duyulmuş , bizi duydu patron o , olamazdı bir şaka
olamazdı dedi çünkü ilk o çocuğu duymak istemiyordu de
o beni vermeye çalıştım çünkü Alman Çoban , onu takma
oldubir bıçak .Sonra çocuğun sürümünü kabul ve beni
aradı ve ben ona söylemişti , o çok iyi sürümünü kabul
etmedi ona bir egzersiz , kötü sona olabilirdi bir oyundu
aynı sürümünü söyledi olabiliryani , o bir vuruş görevlisi
olarak , hiçbir şey bana oldu , ne beni , ne de hizmet uzun
yıllar vardı ve yani " casdatrolas " , başa , zaten hapiste
uzun yıllar var olanlara verilen addırçocuk , cezadan
götürdüler .
Normal bir hayat git , ben başarıyla dört güvencesiz çıkar
zevk verebilir , başka sorunları önlemek başladı , ve
başka Sınamalı , Nisan giriş ay tadını alabilmek için 11
gün beni eksik , Mart 2007 , yine orada ortaya çıktıBen ,
yani ilaç , bir kişi yanlış anlamış , onu yerine gerçek şeyler
kum verdi , o ben yapamadım , yük geldi ama zaten
uyardı zarar , bu kez yaptırım olacağını , ben savunmak
için kendimi sınırlı veŞeyler var .
Ama bir sorun yalnız gelmez , ben , bu nedenle , o ,
gelişeceğini yine bir riga olamayacağını yapıldı gelir oldu
bunu cevapsız ama bu sefer bana , ben fakir kesecekti
oradan alacağı ve oldune oldu.Ben bu adam da olma
yolumu gibi değildi çünkü bilgi almak için hücreme bir
adam çağırdı ve bana bilgi verdi adamı yemin etmişti ,
deli Adan , gerçek bir savaşçı , o da benim gibi fakir zevk
, seni vardıyeğenim tarafından yemin , ben sadece adını
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öğrenmek istediği bir şey , yapmak değil , hücrelerin
kapatılması zamanında neredeyse , hiçbir şey yapacağını
vaat bütün bir gün ısrarla ben sordum hücreme adam
denilensebebi o deli nuno bu durumda yalan asla biliyordu
yalanladı , o görmemişti şey konuşmak yürümek , o
gerçek bir savaşçı olduğu için her zaman saygı
adamlardan biri oldu öfkesini beni hissettiinkar ve Nuno
çürütmek .Grev ve bekçi benim hücreye gelir ve yere
cansız adam , onu desferi yumruk görür anda oldu , ama
bekçi hiçbir şey gördüm , sadece düşmüş adam gördükten
olmadan bir şey söyleyemiyorum gördüm , ama
bubireysel benim durum karmaşık hale , ama o zaman
bile ben kimseyi chibado asla çünkü çok iyi benden
gidiyordu orada biliyordu ne var , bir muhbir oldu , ve
onlar bana , yön , liderlik beni cezalandırmak için
istekliBen mahkumlar oldu ne iddia edildi iddiaları sus hiç
çünkü.Ben her zaman bu nedenlere veya mücadele
biçimleri için böyle bir teşvik olarak görüldü ve bana ceza
beş gün verdi o hücrede bunları yapmak , bu , daha hafif
bir ceza oldu , kendimi bireysel hasta hissettim ve
olduğunu söyleyerek savundudüştü ve o gerçekten
dövüldüğünü ne onun sürümü dedi ve neredeyse benim
2/3 zevk için zaman bu seferde olur .Orada ortasında
disiplin cezası olmadan yani bana zarar olmak hiçbir şey ,
almak için büyük bir şans olurdu .Masumiyet 2/3 duyuldu
Ancak bu kez iddia olurdu , bunu dikkate almak değil ,
herhangi bir saldırganlık yapmamıştı masumdu bayan
doktor , ben durumdan zarar hissettim dedi , ama karar
için bekledisonra yasa yanadır çünkü karar ben düz 2/3
sadece cümlenin benim 5/6 değerlendirilmesinde daha
dikkate yararlanabilir gitmek için ayrılmak bir olasılık
kesildi , yani , 5/6 yükümlülüğün gelirdi , iyilikBu
durumda , 5/6 yılında yine gelirdi , ama bunun yerine 5/6
önce kenara Dr yeniden gözden var hakimin kararını
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ayarlamak için bir eylem getirme ısrarı için bırakarak ,
cezaevinde yaklaşık 3 yıl daha mal olacak ,huzurlu , en az
altı ay yürümek zorunda için .Ceza , şartlı tahliye
değerlendirilmesi için aynı yılın Mayıs duyuldu , Mart
verildi henüz 2/3 kararını kesilmiş olmasaydı , bu benim
hayat daha da karmaşık olabilirdi zaman var , o
hissettibana , sıkıntılı üzücü , ama ben zaten benim inanç
toplu geçirmiş biliyordu .O bir durumu , bir bekçi ile bu
zaman içinde ne zaman , size bir yumruk olarak desferi ,
onun emri acatei değil , eğer bekçi bir kaba ve sert
konuştum aslında gitmiş bir durum olabilir olduyüz , o
benimle yalnız , ama başka bir gardiyan o meslektaşım
çok hızlı katıldı çıktı ve beni artık daha yumruk desferi ,
bana saldırmak katıldı hayır , onlar da hızla sadece bana
saldırmak için çalışırken durduBen koğuş şeflerinin
bekleme odasına gitmek istedi ne olduğunu sormak için ,
beni görmek için geldi , ben çünkü bekçi hala ağzından
kanama gibi , sipariş uyulması olmasaydı sadece , hiçbir
şey söyledimbiliyordu Ben de o olduğunu söyledim ,
onlara onunla iyi konuştu kadar nöbet saldırı için hiçbir
sebep yoktu ne olduğunu bir saldırı o , basit bir saldırı ya
da kaza sonucu durumun nasıl oldu ve o varbir kaza oldu
ve ben her zaman yalvardı bu konuda oldu .
Onlar beni , kabul çağrı Yahudiler Vadisi güvenlik bölümü
olarak adlandırılan soruşturma için bekleyen kapalı koydu
.Ama kayıp olurdu , bir istemsiz hareket olduğunu itiraf
olamazdı gerçekten bir kazaydı benim tez ile birlikte
gitmek için istekli .Yani bu tezi ileri götürmek istedim
anlamda kendimi dayandırmak zorunda , korumaları
arasında bir çelişki olması vardı .Bekçi , süt saldırdı , ama
aynı zamanda koruma olan bir çocuk , o da rutin revire
gitmiş orada almıştı kim , katılım , diğer nöbetçi olduğunu
kimin gerçekten , seni grev olduğunu yazdı aslamünzevi
koruma olmak , her şeyi tanık çünkü o nedenle aslında
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bana da mahkemeye götürdü bir disiplin yaptırımı olarak
katılımı yapan , o ne yaptığımı gördüm biliyorum ,
gardiyanlar tarafından eşlik etmelidir.
Ama kamu bakanlığı duyuldu gün , ben o bekçi süt taciz
ettiği iddiasıyla yargılanan olmuştu bilgi verildi , ama kim
zeytin görevlisi o gün bana eşlik etti , bu tarihi beni
korumak , bir dostluk olduğunuzinciri içinde oluşturulan ,
BT tarafında ofis uygulamaları bir ders katıldığı bir
monitör olarak adlandırılan lina vardı , ben istemeden
onunla aşık ve bu bekçi , zeytin , aynı zamanda onu
sevdim ve kesim o aldı .O Onu sevdim biliyordum ve o
beni sevdi , bu yüzden kravat orada başladı , bana dostluk
kazandı , artık benimle konuşmaya başladı , sopa ile
istediğiniz için beni kötü konuşulan olabilir , ve o
dinlemeBu durdurma Monsanto oldu sonra benim kamu
bakanlığı ifadeleri , ve o demişti her şeyi yazdım , ben bu
beni korumak yardımcı olacağını düşündüm olurdu hiç ,
çünkü bunun bir kaza olduğunu tezini tuttu beni sevmeye
var, maksimum güvenlikli bir hapishanede için ortak
hapse remodeled bir zincir , ancak yargılamanın için
beklemek zorunda tarafından Monsanto gitti , zincir açıldı
ki Mayıs 2007 oldu , karmaşık bir zincir ev teröristlere
yapıldıdaha şiddetli suç , suç örgütleri , biz her zaman katı
bir rejim yaşamak çünkü ilke mahkumlar tüm hücreyi terk
kelepçelendi , yani sürekli izledim bir gün tek bir çalma
süresi vardı edilir .Ama ben sadece , futbol vardı , ayrıca ,
Mayıs 2008 gittik uzun hücrede kapalı olması bu düzeni ile
aldı , ama ben artık zaten açık olmayan bir rejimi aldı
kelepçe aldı , ama biz diğer meslekler vardıhentbol ve
jimnastik salonu , biz de kütüphane ziyaret edebilirsiniz ,
ancak dokunan oldu , aynı gün tüm oldu .
Ben cevap ve aynı tezi savunmak için geri gitti , ama
mahkeme salonunda beni götürmek için minibüsten var ,
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ben nöbet süt , kurban zeytin koruma eşliğinde ve ben
başladığımda bu hoş bir sürpriz olurdu hayal uzak oldu
görüyoruzBen savcı sordu ve ben zeytin bekçi bana
yardımcı hissettim işte o zaman ben savundu tez duymak
, tanıklık koruma süt duymak .Mahkeme ayrıca onlar
gerçekten bir kaza olduğuna ikna olmadığını iddia , ancak
gerekli oldu , ve aksine hiçbir kanıt , kimse mahkum
edilebilir ne yaptım .Ben beraat ettim ve yüksek güvenlik
hapis Monsanto yargılanmayı bekleyen olmuştu benim
avukat , çok mükemmel , ben tam iki ay ücretsiz gitmek
yoksun , bana bir yorum yaptı ve ip beni transferAlcoentre
Of , açık sistem bir zincir onlar beni geri gönderdi bana iki
ay eksik tarafından cezaevi kolonisi denir , son bu zincirin
orada vardı ben zincirinde yaptığı birkaç iddiaları takip
ediyordu bir sevkiyat vardıorada , sokağa çıkmak için ,
bıraktım .
Bana bir yıl ve bir buçuk Monsanto ve biz çok kapalı bir
sistem olduğunu more meslekleri aldı, çünkü benim irade
olarak , açık bir cezaevi zinciri olmak harikaydı .
İlaç değil bir bardak vardı ziyareti dışında gıda
malzemeleri ya da bir şey girmediniz çünkü Zor
üstesinden gelmek için , ben bile bu cezaevleri evlerin
içinde geniş deneyimi vardı ve o zaman ben Monsanto
eroin düştü kim , oraya gitmek imkansızdıfiziksel temas
izin , ama her zaman bir fayda eroin kullanımı çıkmak
vardı başıma bütün kötülüklerin söyledi .
*** *** Kapanış
Floyd pembe - Bizi ve onları
Bize ve onlara "
Ve sonuçta biz sadece sıradan adamlar
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Ben ve sen
Tanrı sadece bilir
Biz o arkadan ağladı iletmek için seçsin ve ön rütbe öldü
ne değil
Ve genel oturdu ve yan taşındı harita üzerinde çizgiler ,
siyah ve mavi yan
Ve kim hangisi hangisi bilir ve kim kim olduğunu
Yukarı ve aşağı
Ve sonunda sadece yuvarlak ' n yuvarlak bunu afiş
taşıyıcısı ağladı kelimelerin bir savaş duymadım var
Dinle evlat , Söz tabanca ile adam
Senin için oda içinde var
" Yani , onlar olacak değil seni öldürürüm , böylece ' em
hızlı kısa , keskin , şok verirseniz , onlar tekrar
yapmayacağım .Kazmak ?Ben ona bir dayak Verilen
olurdu çünkü ben ' , o hafifçe kurtulmak demek - ben
sadece bir kez onu vurdu !Sadece bir fark oldu
Görüş , ama gerçekten ... ben ha , onlar yapmak değil
hiçbir şey görgü maliyeti demek ? "
Nakavt
Bunun bir sürü hakkında var que Bu yardımıyla olamaz
Olmadan ile
Ve kim mücadele tüm hakkında ne olduğunu inkar
edeceğiz ?
Çıkış yolu
Yoğun bir gün
102

Ben çay fiyatının istemek ve bir dilim " için aklımda bir
şeyler var
Yaşlı adam öldü
Telif © pembe Floyd
fragmanlar
i fragmanları
Kapalı ve donmuş kuzeyde bir yanık turuncu tonlar talep
ve kurgusal ve varoluşsal , ses düzende üzerine , gevşek
bir bellek heyecanlandırıcı soğuk tahammül unutulmuş
ruh olarak ısıtılmış battaniye kıvırmak için bekleyen eski
bir levha maruzsıcak gevşek kendinize zaman ritim beni
istila ve ısı olmadan sıcak soğutma dünyasını keşfetmek ,
atmosfer aynı top değildi Jungle kavurucu magmanın
içinde , okyanus yüzeyinin altında bir köşeye eğimli nokta
rulove keşfetmek ve çarpıcı eğlence etkilemek ve
gerçekten soğuk kasvetli ceset gibi , kelimeler , kelimeler
, sıcak veya çok soğuk olduğunu söylemek için başka bir
yol var , bir yay ve bir vadi ebediyen soğuk bir sıcak rüya
, kahkaha olmadan bir nehir umutbulmak ve eludes ve
yavaş yavaş oluşturmak ve sadece mesafe olmadan ve
uygun denklemi ile hayal olduğunu göstermek için atıfta
bile koltuk titreşir gitar sesi kavurucu , tüm sıcak sıcak
sorunu tartışıyor göstermek için bekleyen sakatyıkım
olmadan meyve ve daha fazla veya daha az sanatsal
doğmuş bir kültür sessizlik sağırlık iletmek kelimelerin
morbidite etkilenen şimdi varoluşsal durdu durumu ,
çözmek , dedi söylenmemiş şüphesi yükseltmek olduğunu
bakımına daha fazla özen amaetkin bir yönü ve yazma
iletti.Bütün gerçeği düşünce ve sürücü kendini hile ve
manevralar oluşturmak davranışlar yoluyla bulmak ve
anlamsız kelimenin yanılsama teslim ancak haklı dedi
görmek için eylem yolu arasındaki hakikat olduğunu , ama
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hepsi inanılmazForm büyümek ve kendi açıklaması ,
görme veya anlamda bir anlam yoksun bir durum ne
biliyor bkz uygunsuz saf talihsizlik altta yatan hareket
vardır , çoğu zaman düşünmek ve know-how ne olduğunu
görmek ve öğrenmek olmadığını söylüyorlarve aynı veya
benzer ya da burada ek şeklinde diğer işaretler misyonu
bir örnek formun herhangi bir soyut anlamda onun
gerçekçi olmayan bir birimin ama benzer ve her zaman
olduğu gibi benzerliği var bir dünya birleşik parçalı doğası
gibi hakikat - mevcutama onun eşit , burada olmaktan ve
bir çerçeve şeklinde bir ressam gibi görünebilir içinde aynı
gelen sıcak basması hissi yoluyla bir karakter olarak düz
olarak bir sebebi arka plan ve kendi yabancılaşma
kaybolmuş olabilirmimar , mutlak son nedeni doğal zekâ
ve her şeyi temizlemek zorunda olduğu bir gelecekte
tarafından taşınan önemsiz açıkgözlük , ve sert bir
geçmişin gerçeklik bilinçsizce çıktı basit bir gerçeklik hayal
herhangi bir boyun eğdirme ya da tahrip üzerindeve
büyük ölçüde her şeye gücü yeten düz olarak net değil ,
kendi şiddetini dikkat sağlanan parçaları , bu bilinçli beni
yazma işgal katılır işte yakalanan bir an her zaman
burada ıssız bir görüntü hayal bir kelimenin deneyim
olduğunu icragüneş iner ve uykuda katmanlı gizler ve
dövülüp bulundu , ama yine doğdu ve sadece olduğu gibi
parlak olması için orada asla üzgün bir ufuk çizgileri ,
güneş bizim parlak ve eğer öyleyse enerjik bir deneyim
tutacaktüm detaylar sabrınız , karanlık bir basiret , bir
sessizlik sadece olur ve anlamı her kelimeyi ezberlemek
minimum hassasiyet tarif ve tutulur hareket setleri ,
azaltılabilir herhangi bir rasyonel içgüdüsü öngörülen ,
ancak değil I sürecebana ün benim övgü , sadece ısı sert
gerçeklik olan bu casusları kulak take kimse olmadan ,
kendisi inşa değil I invades'm ve durduğu kurgusal
dünyada her zaman mevcut bir Aşil gibi ayağı
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korumaktünele bu çok çılgın ve derin yolculuk yapmak
lokomotif motorlar , bize ve motive bir sonu sadece
bekleyen , görüntünün çıktı ve parlak bir ucu ile çok
karanlık içini görmek aslaağın oluşturulması için dönen
öğrenmek kırık bir web biliyorum ve asla , güvenilir sabit
hiçbir şey fascináveis ama bize ve kırılmaz kuvvet şey iter
, o sert ve hikayenin bir kaza olarak , derin bir atış oldubu
, bir akıllı yolu hepimizin toplamı herkes söyledi , bu
yüzden birisi veya kafanızda ya da herhangi bir kişi ,
erken yaşta yatan nefreti ama asla kayıtsız onu öldürdü
ve daha farklı ve benzer eşit insanlar geliyororijinal
karakteri , aslında herhangi bir eylemin bir kukla ve
mektuplar herhangi bir bitiş noktasından ölümü sahibi
olacak alan yaratma sanatı , doruk noktası ucu asla
uzayda kaybolmuş bir gezi temsil parçası için kalıp varbiz
daha fazla bilmek istiyorum her zaman öldüğümde bizi
biliyorum ve öğrenme daha büyük bir açlık beslemek
isteyen tilki gibi sonu ama basit ve dahiyane biraz zor
olan bir kelime olduğunu asla bilemezsiniz , ve kim olur
sadece asla olmazsonra uzun ömürlü bu kaynak , ne olur
biliyor asla , son dağcı kaydedilir ve onun dağın inancını
taşındı ve olsa sınırları herhangi bir yükseklikte ağır
basıyor , bir uçurumun bir gençlik tutum sadece
başlangıçtır ve biz aşağı gittive biz , biz zaten olması için
biraz daha biliyorum sadece kazanan elde ne kadar
görmek ve kaybetmek istemiyorum ve onlar sinek ve her
şeyi hayal öğrenmek çünkü biz hiç herhangi bir noktaya
uçabilecek tüm düşmek , ancak tüm parçaları kelimeler ,
fikirlerve düşünceler .Derin su çok derin değil emin bir
konuya deniz havası atıfta ve görünen aldatıcı sanat
hafiflik ve duygusal embebecido sihirli enerjisinden ve bir
açık an çünkü hiçbir zaman yenilmez gelen biraz daha bir
ek ternurento sankionun zaferi hep onun yenilgi ve daha
öğrendim sadece bir şey söylüyor ve öğrenmek ve bizi
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reddetme tüm yaşamayı öğrenmek yeterli için , zafer
verdi ona kayar tadı hissettiği bir kaybeden bir daha savaş
olması.
iI fragmanları
Metal gıcırdatmak mesafe bir merdiven battı Katmanlı ,
dört birlikte bir temizlik bez , katta bir kova , kare
mermer , duvarlar adımları , bir damla - by - damla düşer
ve derin , biraz , biri karıştırırzemin loş ışık , çaresiz , bir
gölge etkisi ile yüzeyin ışık ışını yapışmasına , cam bir
yüzü reflecti- , kıymık boğulma , deli beni kurtardı , bir
dalış , batık , gelişmekte olan şamandıranın bir göz
,piyano katta ve daha sonra ilk ses dokunmadan oldu tar
sonra yol iniş piyano kapalı , korku önce kaçtı ve acı
dolgunluk , tutum açısından yıldızlı ve erdem boş uçuruma
arasında kaybolan ve olmayacak , sinekler, ilk görüntü
derin ses nihayet bağ mo hareketi atlama , suda bir
yüzgeç yüzme boşluğu yankı ve nefes ve bir desvaneceste
illüzyon için sürüklenen olduğu tüm profundez bir
okyanusta bir an için farklı oldusıvı ve renkli kalem
olmadan yazma tuz , gösterisinde bir aktör yatakta parti
beni mutlu kılan bir hediye , pijama sonuçlanacak oldu ,
bir yatak gazlı döktü ve farklı , o sahne , herşey
inhalasyon , değişim olmadan bir görüntü idialgı ve
dönüşüm belliydi , bütün bütün eksik bir şey olmadan
gözyaşı , hiçbir satır , hiçbir kural , büyümek değil , bir
hikaye pek söyler ve her tarafta , doğruyu , zincirler ve
kilitler bağlı , görünmezbir sapan , bir hedef ve idrarını
tutamayan yazılı bir dökülen bir düğüm , bir bulanık yazı ,
asla kapalı kravat , kapsam olmadan bir ok gibi yukarı
hayretler olduğunu , istediği gördü ve kim her zaman
istedim , ve olan tüm arka planda olmazbir varlığın ,
kesme ve bugüne kadar , onun zamansızlık kaba sakal ,
bıyık bir , saç , bir artı her yüzün biri , onun günah iflas
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her bir dokunuş haddelenmiş ve sadece ve sadece bir bez
toplamları seyretmek

Sonra ani bir darbe , bir vizyon memnuniyeti bunu
yapmak , kum , toprak testere genişletilmiş ve yaşamış ,
hiç dalış zamanından beri , tüm gurur parlıyor ve basit
şarkı görme bir dünyada altına indibiz tüm bu yüzden ,
olur başka bir şey önsezi birinin gerçeği yaşamak ve
spazm serbest başarılı olur ve uyanık duygu ve müstakil
kafiye hiç mükemmel sone mektup yazmak , bir cümle
fazı koştunereye dışarı gitmek istiyorum ve hepimiz hayal
illüzyon kir gizemli kayboluşu doğrultusunda , gerçek bir
nokta , bir toz girmeden nerede o kuyrukluyıldız
patlayabilir , ve yaşayan bu gezegen her zaman şüpheli
entrika tabanı ile saçmalık monte edildi değilsonra iptal
değil planı bir ses duymak emilir ve kurt uluması
mektubun mükemmellik imha söylenenlerin çok garip bir
roket yıldız sahil bulunan ve yolda merdivenlerden aşağı
başlangıç oldu , tarihbir adım boş bir damla , sonra metal
korkuluk her şeyi kaybolur ve kaybolur olmak görünmüyor
hepsi bu , otomatik ve nehir üzerinde tek ayak , yalınayak
ve soğuk oldu.O susamış zevk tarafından açılmış bir ağız
öpmek öpücük ve arzu , tekneniz gezi çekin ve yok
aslında bir şey yapmak için bakmak bir lokma seyretmek
için , daha sonra , sadece tek bir dil olarak tüm
evrenselgerçekdışı ama bir tahminim , burun havuzda
kalbi , her zaman bir aklı olurdu delilik Hani fotoğraflandı
bir portre noktasına nerede oldu ayrı bir hayat , bir taş ,
bir sıcak bir his PETIZ ve sinekler ve Pluto fethetmektüm
oluşturulan ve sadece bir kuvvetle , tutmak için bekleyen
bir gevşek öpücük her zaman onun kalbine bağlı bir
inançla , birlikte var , bir istekli pompa ve akış sandık
mevcut dört duvar vardı hayal vesebepsiz bir filamanın bir
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göz tüm her renk ile alfabe , onun hece boyamak için bir
fırça ile , galibiyet korkuyor değil ya kaybeder kuvvet ,
aydınlatmak için oluşturmak için arzu ve belirsiz deniz
edilir bekleyen vegücü , gidip gidip kendinizi özellikle
şelale altında taş bir kale ve önünde her şeyi almak
zincirinde nehir inşa etmek , gidelim havasında
sonuçlanan , yukarıda çok eşit farklı ve seyahat basit bir
masal akılda bir şey vardı, görmedim ama sonra başka bir
merdivenden yukarı basamak tırmandı yayılır ustalık ses
hala bir adım ve bir levitating önceden geri yürüdü ve
sadece piyano hayal firmanızın ve ikna havaya her adım
tırmanmaya çalışırken bir oasfalt zemin üzerinde geriye
sadece bir anahtarı vardı , ve o üzücü değildi ne davalı
birinde inanç her zaman yaşam ifşa ve deniz parlaklık
üzerinde kokulu sıcak manzara sadece bir an olsun
inanıyorum oldu benim dalış sevgi görmek ,benim
şamandıra oldu kimse olmak istedim ve ben sadece
derinleştirmek hayal daha sonra her şeyi dışarı kapıdan
girin orada istedim ve asla burada piyano , bir oturma
odası monte temizler yıkanmış bez batan benim tekne ,
arzu oldubir döngü içinde kalp ve çift olman , tüm
pompalama ve sonra , daha az mantıklı çalkantılı ve
hareket halindeyken bombalama çeşitli anlamda bir
birlikte zaten barış için her şeyi savaşın olay oldu ve
döndü ne genişletmek vesadece bugün şarkı sözleri onun
müziğini öğrenmiş kuş şarkı sonra sevindirdi , tüm görev
getirmek ve korku inanmıyorum sona oldu koordine
olmadan sıralanır ve nihayet tüm yol zaten çatı derin
düşüş oldu bu seyahat , pencereyi dönmekbir gerçeği bir
eylemi karanlıkta , aralık ve soğuk oldu, ancak rapor ve
sadece o su senin öpücüğün sadece size bir arzusu sadece
koltuk oldu havalandırma ve piyano parçası oldu oynamak
oldu ortaya düşünce icat edilmesi gerekiyordu aslabir plan
bir his künt bıçak zaten geçmiş ve şimdiki farklı gevşek
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yıldız gece bir kravat gelmeyecek geleceği konusunda bir
gezi , sense grev güçlü bir yazı oldu işaret kazanacaktır
dikkat dokunmakdarbe , tüm saygısızlık ve sadece
atlamak imkansız iki duvar , açık bir daire uzakta hiçbir
şey hakkında , bir kare arasındaki bir kalp sevgi yazmak
için Pluto ne kaldı end sadece bir hikaye oldudüğüm sıkma
dikdörtgen bir , toz silkeleyin ve burada her şey bir parça
sen yansıyan görmek piyano sadece acıma ve fragmanları
tonlarında bir fotoğraflanan görüntünün , rulo film, küçük
resimler karanlık oda dokunmatik bkzBen seni istiyorum ,
çünkü benim görüntüde yansıyan birleşimler , yalnız ayna
çerçevesi vardır .
ortak
Nasıl immerses ve acı bir ve tek gelen acı keskinleştirir Bu
acı çıkmak .Bu tartışmak , öldürmeden bir görünüm için
yeterli olduğunu ve her gözyaşı damlası bir katmanlı kalp
keşif ve sonra saygısızlık beni deli güncel sürücüleri doğar
ve dürtü etrafında bilekleri ve zincirler hasta ruh ve
karanlık toz mahkum edilecek kiduyular ve bu çalkantılı
yabancılaşma kök ruhun fiziksel olarak daha her yerde
buhar ile bob - tatili serbest beni bağlar zinciri çökerttiğini
, başka bir gün mevcut batık ilgisizlik tarafından
sürüklenen kendini , bir labirent bulunanneredeyse acil
anda , herkesin yaşam alegori , taşınan pastoral anlar
bekliyor .
Meşale yakma , fulminará , burada , bir ışıma olduğunu ve
sizin için benim zavallı kalbimi yakar alev yanar
hissediyorum çünkü hissediyorum gibi bu sonsuz zaman
içinde , ne hissettiğini keyfini evcilleştirmek için bekleyen
bir gevşek athangi çevreleyen geçmiş ve hangi yaşamış
olan herhangi bir hayat işaretleri ile kesişir .
Sadece bakmak sihirli Bizim reunion harman sizin ve
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annenin yüzünü , sıcaklık hissi görmek ve sadece sadece
dudakların bir kavurucu hareketini ölmek görmek için her
zaman yaşamak için beni yükseltmek ve ihtiyacınız olan
tüm acılığı hassasiyetduygusallık , bekleyen bir kucaklama
anlam olarak şeffaf bir mutluluk , dilerim bir kök ekilen bir
PETIZ kadar mutlu olmak için talip özellikle de güçlü bir
birlik BT yaşamış olması , beslenen ve dostluk sevgi asil
olduğunu güçlendirdikalbim senin ayak yendi yapar .
Baba , daha öğrenme sihirli anı Hiç sadece çocuk annesi
oğlum sevinç hissi ile beni patlar dev her zaman dikkatli
ve akıllı baba ve oğlu aşk daha büyük bir aşk çocuğu var
daha sevgi umut bir al baba olduduygu , sevgi , aşk ve
sevgi , sonsuz sevinç , sevgi irade , paylaşımı , öğretim
ders için çünkü hem biz acemi baba sonsuza genç çırak
olmaya talip olan o mutluluk taşan bize ima bir
güçtür.Seni sevmek demek istediniz , ben anksiyete her
an bir soru ve ben fascinas çünkü sadece biraz olarak ,
seni hissediyorum .Sizin parlaklık benim için her zaman iki
cabemos , ama her zaman en güzel bir çerçeve içinde bir
vecd resim .Sadece beni zenginleştirmek gibi , sen deli
gerçek hassasiyet doldurmak düşünüyorum Away basit
gündoğumu geldi
gözyaşı
Bir gün o bir gözyaşı artık chorares için yüzüne yatırmak
olsaydı
Aranan yoğun dalış batarken gölge sarmad figürü ve saf
ve ham illüzyon karanlık uyanır ki yıllar teller ,
hayalperest uyurgezer , ruhun bir gece sürecek bir
uykudan denizin ortasında uyandım Rüya , daha ebedi
uyandırmaher zaman ulaşmak ve sadece başka bir parça
elde edin, çizgi ile sonsuz bir çizgi hayal uyanmak ve
efsanesinin inanmak ... - ve ne bir gün orada derin uyku
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görmek
çift
Bir öpmek daha belki seninle tatlı bilmek ve güzel sözler
söylemek ve size sıkı düşündüğünüz bir kalp bir
titremesinin dayak yenilemek için bize ve dilek numbs
huzurlu bir uyku Aranıyor iç içe ve çözdü aslaBen senin
kalbin ritmik asla acı ya sand'm senin yağmur suyu ve taş
, kolayca ayırmak değil gibi kötü beating'm ve sensiz sizi
tadını hafiflik ve netliği ile bir nefes pumps'm
damarlarında bir akım duyuyorumEğer ben aşk gibi var
benim çiftinin ayakkabı çünkü ben onun bir katmanlı
çizme kravat bekleyen çözdü cebinde ve geri asla bir
beraberlik arama yarısı buradayım kanıtlamak .
ömür
Ebedi olarak aşağı gidiyor tutmak ve sonra etrafında ,
mücadele ya da grev oluşturma , hayal zihin muhalif
burble terör ve bir noktada sona eriyor işlemek ya da
sadece yeşil gelişen iz boyamak için hiçbir yolu yoktursesi
ve canlı ve burada her zaman işaret etmek istedim puanı
güzelleşmek için bu sesi kapmak yaşam , yoğun yaşıyor
aşk
Hızlı Hani gidiyor ve tuzlu deniz taşları çökmesini kazandı
ve kaplama derinliği arzusu bulur ve standları seyretmek
Katmanlı
Huzurlu yüzme girer ve diğer yan hiçbir şey batı geçit
alma su kaynağı ile kendimi dahil bulundu soyutlanmış
soğuk sadece aynı adımı yürümek asla zor ve avans
rüzgar aramalar kalp oyun müzik yapar, deniz ve kara aşk
için yeterli kazanmak için .
duvar
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Soğuk darbeler bilemeyiz gerçekleşmesi olsaydı ,
kabarcıklı soğutulmuş zihin saygısızlık ve ruh hayal
kırıklığı değil çünkü , halüsinasyon ve asla geliyor olması
bir vücuda , faiz superioriza bağlı ruh , duygusallık yolu
olmadan saf silah sattıama saf o belirgin boyun eğdirme o
kapalı bir daire , aralık araçlar ortaya çıkarır ve illüzyon
sınırsızlık gök doğar ve her şey durur zaman etkisi
parlaklığı ancak ruh hastalığı vücudun bu ihtiyaçları
vebilinçli , kendi varlığının ve Levili uçuruma bizi daldırır
ve ruh ve ruhun hastalığı rahatsız bir ek olarak kalan bir
tümör dayandı ağrı ve nasıl ihmalkar olduğunu metre
uzaklıktadır ve yürüyüş kim üzerindeki etkisi ve etkisiruh ,
ruhu toplantı , vücut daha sonra yaş veya rahatsızlıkların
hastalıkları ve yara tahammül edemeyiz , çünkü her şey
destabilize edici faktörler veya kendini ve bencilliğin bu
ruhu bizim irade ama rahatsız gelmek yaşam halinde
gruplandırılmışruh ve bozuk ve taşması ruhu düşünme
eylemleri bu zirvesi saf , güçlü sert yapamaz duvar
atlamak gibi .
düşünmek
Bir sıvı yaşayan saf nefes güzelliği olur işte o armoni
kirişler ile dostane destekler ve sihirli bir vücudu işgal ve
görünüşe dünyasının bilinçsiz bilinçli nüfuz hayal ,
hayranlık bir batırma delilik ve derin bir vuruş döktü
vesonsuzluk sözcükler arasında görünür sınırı olur ve
düşünmek ve hayal düşünme ve değiştirmek için hareket ,
varlık superiorize merak için neden değişiklik düşünmeden
duygularını ve hareket genişletir .
dostluk
Tüm uzak hayali düşmana barınak oluyor bkz batarken
Alacakaranlık , savaş , gece yağıyordu huzur dönüm ,
huzuru ile bir ateşkes çapraz olur , ve ben olacak
112

yumuşak cilt hissediyorum dokunma hissetmeye başladıve
herhangi bir tutku ya da aşk ve ne olursa olsun yuva , bir
başparmak sadece dokunma ve sadece gibi hissettim ve
tüm
enerjinin
zinciri
geçirdi
hayal
daha
sevgi
yaşlanmayan enerji saf dostluk güçlü jest .
öğrenmek
Dazzled ve hayran dökülen suyu , tesadüfen gerçekten
kasvetli veya hakaret ancak uyarının bir devlet oturan ,
minimalizm tekerlek Hani , bütün şehir , çok karışık ya da
yanlış anlaşılmış en duygusu olmadan karar verildi
bilmiyorum ama tüm mantıklıbasit bir zevk okumak ve
yorumlamak yazma , ulaşım öğrenme ve öğretme asimile
, nefes rüzgarla büyür işte , o kaybolur kalıntıları olur ve
her şey hissettim ve gördüm gerekli , ama sadece
bakmak değil taleplerinin yazmak için zaman ,ve daha
sonra Hani derinleşti oldu daldı geçen söz konusu
poisando 7 denizler uçan , kaybolan , arkadaş herhangi
bir arkadaşı olduğunu arkadaşı ve bölünmez ama bir uyarı
, ishal , ishal uçar yetenek düşünce ve varlık orada hayal
bile görünürama her zaman tekrar doğar tanık bir gün
zaten bugün , şimdi geleceği ve yukarı ve her şeyden
basit bir sıcak zevk oluşturmak ve hayal ve yerine tekrar
ve tekrar yeniden sabit yazı , çünkü her biri sadece
düşünüyor ki asla tarafındanbıraktı , ama bir kez orada ,
zaten tercihen zamanında ve tanık gerçekler , hizmet
verilen saat ve eriyik ve böylece normal bir koyulaşması
ile çok sıradan geliyor zevk benzersiz bir anlamda bakmak
, ve vardı sadeceerken ve uyanışı ve pragmatik karanlık
ve ışığı sihirli gece ve levitating ve dönüş , bir kuzey , o
bir tiz ve parıldayan ders ile bir tekne kürek bir noktada
olduğunu ve çok zor bir deniz hayal oldu muazzam olduve
okyanusların büyük öfkesi bu ev sahibi olmadan yasadışı
gezi hitap böylece üçgen , unutulmuş bir yaşam gibi zihin
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aşılmaz ruhun bir lahit bir piramit ... gibi ters bir kare top
sitesinde kuru değil , bir yaprağın bir resim gidiyordudiğer
gezegen ile temas korumak ve bütün gün parlayan onlar
dalları ve çiçek bahçıvan doğarlar ağaçlar seyahat kalem
ve gezegenimizin her anten , uydu veya tek iplik yazılı
olan tedarik bir parıltıya gibiMoonlight çocuğun dil ile ilgili
çocukların yumuşak bir cilt üstünlüğü olduğunu , ne ve
daha sonra başka bir atlama , sıçrama artı bir çocuk onu
büyümeye izlerken doğmuş ve özellikle görmek ve
öğrenmek ve gördüğünüz her şeyi ve dönüştürülmüş
hareket öğrenmek için gidiyorduçünkü öğrenme çift
gözlemci göz yumması anne ve öğretim öğrenmek ve
karşılıklı öğrenme çok mayın ve meydan artacak ve her
zaman öğrenmek ve çok canlı bilmek hangi bir çift var ,
bir ikiz olarak bilmek .
Ben iyi hal gerçek olmak gibi görmek beni engelleyen bir
acı hissediyorum ama her zaman üzücü bir clown'm sahte
gülümseme gibi , sevinç seyahat ve bir noktada kalmak
olurdu , normal bir yerde beni kılan bir float hissediyorum
dışarıya uymuyor içindeve dista kendi bakış bir dipsiz
adım , doğal olmayan bir fenomen hissediyorum ama bir
hayvan vahşi gaddarlığı ve hız hisseder gibi , boğar başlar
ve iz olduğunu olmadan zamanda ve önceden bir gezi
doğuştan gelen bir güç gibi başarısızlık predestinate
öldürür nerede, iğrenç tiksindirici ve cennet sıcaklık
yüksekliği yemin seyretmek gerçekten günahkar görüntü
bu şiddet dalgası sadece tüm gaddarlığı sonuçlandı ve
geliştirilmiş olması kötü bir zaman , dur diyor neşeli ve
sakin taze kadife çiçeği geliyor gelişiyor ve büyüyoraniden
bir şey olsun ya da hiçbir şey rahatsız ve saf ivme air
gürültü yapar söyler ve değil sahip nefret tuzak yaşamayı
hiç öğrenmek değil olmadan , ben korkmadan tüm
kazanacağını düşünüyorum koymakEğer , insan kendini
size fırtına bulutu over iyi işler ben sana performans önler
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biz başlangıç olsun asla bir planı var , çünkü paspas bu
dokunuş piyano sormak düşmesi yeryüzünde yıldızı
yapmak ve düz uçar uçar ve göreceksiniz olanyağmur
yürek ihale ve nemli toprak sakin yüz okuma bize kılan bir
çok etkenli bir durumdur biz inanıyoruz bütün yetkilere
sahip çünkü vardı her şeyden , fantastik gerçekçi
ulaşılamaz ima , elinden gelen bir mimarlık mühendislik
olmadan bir varsayım var gibi görünüyordeğerler çiçek
gibi koyu çevreleyen cam ama kesinlikle şeffaf füme
tonlar sürekli onları sulamak zorunda ve biz tüm
içgüdüleri ve vahşilik uygun iksiri yanında insanın çok
ruha sahip olarak ne tohum akılda yetişen aynı farklısihirli
olan son hepimiz saf el ve idam var dipsiz bir çukurun
raydan çıkmasına olduğu dik bir giriş , bir ışık görür hangi
tünel ve olduğunu.
Hani , hiç kimse tünel canlı ışık girişini geçtikten ve ne var
hayat çizgisi olduğunu ve bu yapılacak , çünkü yol
aydınlatır onların dünyada kazanır .
Acı derin sevgi hissedildi Aşk da alt yarısı tövbe kaybetti
ve yaşamış unutulmuş .
Çizgiler , iki puan var , böylece kesinlikle ekleme sonsuz
öngören olmayan bir sınır küçük ve sürekli çizgi daha
belirsiz bir şey sahip olarak emin şey , tüm ve sonunu
nasıl sonunda yaşayan Maske beğenirsinbir nefes her şey
hissetti gündoğumu ve ölüm sadece sonsuz sadece yüz
başka yüzü ama karanlık maskelemek için sipariş
görmedim sırf , yavaş yavaş geliyor .
bellek
Eğer seni sevdim hissettim sizin için size gördüm içinde
öptü başka kim olacak her zaman öylesine yazdı için çok
ben acı ve öldü ve asla benim ile sizin için ölmeye daha
istekli bir şey acı asla kadar hissettim hatırlıyorum aşka
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gelip sevmedim yaşamış olan sen acı içiniçin hiç adil
kaybolmuş hissettim .
Belirli bir anda Lover kadar sadece bir gün uzakta birileri
sevgilisi aşk gibiydi .
Yansımalar
Aynaya doğumlu şey bekliyorum ben ve benim yansıması
ne kadar iyi ve sadece onun görüntüsü de ayna olmadan
bu basit yansıma iletilen yansıtacak olduğunu.
Senin cazibesinden köşeleri uçan gerçek ıslık kuş ve
özgürlük tüm aspire gibi olur şafak kadar net bir karanlık
gecede Temizle gece .
yazı
Ben ... ve bir rol ve kalem olabilir daha iyi dayanılmaz
özellikle düşünce sadece talip
Passing
Ölüm !Evet, sonunda acı olmadan volte -face başlangıcı
başlangıcı oldu , ama hassasiyet olmadan yolculuk düşük
karşı hiçbir görüntü yapılan ve cesaret idi ve en yüksek
şeyi ve her şeyi hayal , bırakın veya bu yerde kalmak için
zaman olduBazen o , ben alacak bir şey bırakacak zaman
hiçbir şey , herkese ve tüm istediğiniz olduğu , yola ve
korku ne de gezi tüm sahip olduğum güzellik
derinlemesine dalmış bu dünyayı iade vardır titremeye
yok diyor aşırı altına gitti, ben de öyle düşünmüştüm .
Boşluk sonu bir uçurumdan Abyss'm .
Bekle ve o isteyen ve atlama isteyen , atlama ve sigara
hedef anksiyete kaydırma yapmadan yürüyordu , iyi indi ,
biz her zaman bir şey istiyorum her zaman bir şey için
bekleyen ansiosíssimo modda yaşayan rağmen yaşla
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birlikte değişir , bize her şeyi olduğu gibi isteyerek
istemsiz duruyor.
merdiven
Ben equacionei oturdu , ama sonuç gitti ve yavaş yavaş
asla düşen indiler merdiven ve ışık ve karanlık ve sıkma
Hani orada o isteyerek ikinci manevra arasındaki asansör
aşağı , beklenen yakın değildi .
Merkez
Bir gözyaşı , bir sezgi veya imha , bu düşünce kantin
buzdolabı bir içki güzel ve yerel karargahına getirmek ve
her şeyi tok ve muhteşem varlığı alır .
Son istemeyen , biten bu yüzden kazanan bu korkunç
tekrar gitmek istemiyorum testereye ötesinde kelime
dinlemek ve bu nedenle ben ve ben kısa değilim
sol
Ne olup bittiğini o güçlü güneş duyuyorum , canlandı ve
yeniden doğmuş yaşamış akşama geldi şafak bir takım
elbise ile üzülmemiş hissettim .
Duman Hani perdesi yeniden doğmuş , orada o parşömen
olay Hani olmadan doğar , o anlık oldu ve kütük
uzaklaşıyor ve sadece onun görüntüdeki her an görmek
bir görüntü için başka bir hayat basit yaşamak ve yeniden
doğmuş
Looking parfüm , cinnet kokusu , tüm ilişkisiz akrabası
olmadan düşünce delilik işkence , kalp yetim , göz acıyor
ve arzu ve özlem yönetmesine sadece bir an a öldürür
diğerleri tarafından bir aşk acısısenin düşünce bu sefer ,
muhtemelen tüm görünüm erdemli görüntü olarak ama
nedeniyle sadece mevcut veya tüm fiziksel varlığının anda
ölmez zihin kondisyon ve aniden her şey söner , ya yol
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açabilir .
Yaşam ölüyor
Yaşam ve ölüm arasındaki
Apaçık , kim öldürdü hiç
bıraktı .Tüm istisnasız en
ölecek düşünüyorum ve
yüzden , düşmanca saçma

?Ah!Affetmek , o yerleştirilir ?
?Herkes bir an yaşamak için
kısa sürede ölümcül yakında
daha sonra yaşadığımız bu

Leaver
Sevgili arkadaşım ... Ben çok yazmak ... sen ... benim
küçük arkadaşım ... ruhum senin için ağlıyor bu gece
gitmişti ... !Kalbim Take a chance ... cennette kayıp
uzakta benim özgürlük ... ... bana arkadaşım affet ...
Lütfen alınmıştır ... return'sa keyfi ... çok sessiz ...
Sessizlik , yarısıöldü ... affetmiş mıydı ... son kelime yollu
...
Broken
Bana ruhumu buharlaşması durumunda , hiçbir şey ,
fantezi kayıtsız gizli artı enkaz kalacak .Tahrip çıkan ,
özellikle bir an , bir tembellik yüzer .
olmak
Bir ses , bir ağız kalp , nazik bir dokunuş , bir renk , bir
rüya hayal civciv kan resmi ötesinde , bir an , çaresiz
benzersiz ve limit kesme mücadele olmadan mesafe
olmadan netlik ilham zevk içinkırmızı ve bir anlamda ağrı
iltihaplı , bu bir bulmaca , ama bir gerçeklik , bir vizyon
yoktur .Diğer bir araya geldi ve biz onaylayan ve ters ve
aynalı hileli bir varoluş , bir teşvik görünüm olarak
inanıyoruz zaman .
Tüm acının ben bir geçerli düğüm olmadan korku
merhamet , deli heyecansız ve saf ruh olmadan birine ait ,
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ancak iç içe , ve birleşik , tek yönlü , son irade var ve , ve
hissediyorumson şey olmak ...
yokluk
Dokunmatik ve dünyayı görürseniz , en azından birileri
benim gerçekliği aşan inanıyorum , bir dilsiz dokunmatik
hassasiyeti olmadan , kirli olurdu .Benim üzüntü
ulaşılamaz olarak ulaşılabilir tüm mutluluk kadar
basittir.Büyü , demek bir günde ironi olmadan , bana nasıl
baktığınıza , bana hissediyorum dokunma ve kim ve ben
senin yanında olacak değil ne bakın.Tüm yakmak zaman
bana ki bir yanma maç yanma ağrı biter .Asla onu terk ve
o seni seveceğim hep seni sevdim ve asla bilemezsiniz
çünkü acı diyecekler sende arada , seni aldı ...
şekil
Ben daha sık kalbim yenebilir ki daha seni seviyorum ...
Sevmek | size ilham | | aynı havayı dışarı nefes
Ben senin dünyayı boyamak için tüm renkleri kulüpler ...
Benim için , sizin için ve o beni seven
bir gün
Kalbim bugün bir kök Dikilen , bu ağaç
O içimde yaşıyor çünkü yırtılmış olabilir hiç yaşam için aşk
denir
transformatör
Gerçekliği dönüştürmek güç dengesini pırıl pırıl .
Elektrik panosu pozisyonlarını ve evrensel güç hedefleri
kontrol eder.
güneş ışığı
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Bağırsakları yanar
Dünyevi doğa belirsiz .
Işık kaynağı yere damlaları gibi düşüyor hayat ve ışık
kaynağı .
deniz feneri
Sürekli anormalliğin dönebilecek hareketini arayan .
elektrikle idam
Kalp elektrik ile yanıp gürültülü sinirler .
elektromanyetik dalgalar
Gelin ve dalgaların çember etrafında dalga düşüncelerini
gidin .
elektrik
Devre dalga beni getiren bu akım benim vücuda çalıştırır
Elektrik darbe
Ben modunu
ediyorum .

dolaşan

elektrik

darbeleri

ile

sarsıldı

Gerçeğin ışığı
Yoğun dürtü tarafından keşfedilen gerçeği parlar .
kararma
Callan olma parlak duygu sesler tarafından eziyet edilir .
mum ışığı
Ağrı yanar
Erimiş mum Birikmiş .
Elektrik kapılar
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Açık hafifçe dokunarak , ama açmak için hiçbir zaman
kapanış .
Motosiklet testere
Karanlık enerjinin canlı nefret kökleri kesin .
electrocuted
Parlak duman elektriğe belleğini temizler .
elektromanyetik türbülans
Çalkantılı sonsuz electromagnetismos kafasında sürüsü .
ray heyecanlandırıcı
Zihin felç heyecanlandırıcı enerji ışını olarak .
şeytani ışıklar
Her varlık bir şeytani heyecan ışık yanıp vardır .
kırpma
Yanıp sönen ışıklar beni saran
Kesintisiz bir zincir geçişi .
loş ışık
Opak ışıkları loş ışıkta tuhaf varlıklar aydınlatmak .
Elektrik Tel
Teller beni vücudun canlı enerjisi ile çalışacak .
10 elektrik devresi
Subo ve 10. devreye ilerlemesi ve bozulmaz elektrik
kesintisi var .
Elektrik sonbahar
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Elektrik ecstasy ve duygularını kelimelere düştü .
Işık kesim
Keskin ve parlak yansımalar
Ses kırılmasını kapma ışık Shining .
Yıldırım Koyu
Flaşlar göz yönlendirme ile hatalı varlıkları belirsiz .
floresan
Bloom ve her yöne ve anlamları ne gök düşer.
" Ofusculência "
Şimşek Piercing başkasının zevk duyumları ve görünüyor
gölgelemektedir.
akkorluk
Dinamik ve akkor şokları - elektrodu tutun ruhunun derin
arklar Kesişen .
Electrocutáveis
Bir ipucu olarak bana güçlü ve kararlı ışık için çağrı
duygular uyumsuzlukların çekiç .
Alacakaranlık yokluğu
Yavaşça yıldırım zevk benim varlık yüksek ışıklar yavaşça
beni sarın .
anımsama
Parlak bir günde anlaşma Emilen , ben karanlık ve ışık
gücü çıkıp hazırlıyorum , tüm constelar toplum için güç ve
enerji dağıtacak .
tehdit ışık
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Bizi işkence ve tehlike öngörüyoruz izin bu nekahet ışıkları
tehdit etmektedir.
Gece ışığı
Yüzleşmeye pastoral anlar ve yapamaz size eşlik Bu ışık
gizlilik içinde sizi korkutuyor .
kırmızı ışık
Yoğun kırmızı ışık ve engelleme hızlandırıcı sinirler .
şok
Yaygın dürtüler kadar olmadan Zarpares şok ve kirletici
zihinleri .
Şirket Işık
Olmaz ne Işıklı ve ne şirket hafif hissediyor .
gök gürültüsü
Thunder eziyet ve zevk aç sesler paramparça .
güçlü ışık
Güçlü ışıklar sesleri eğitime başkalarının hayatını kınıyoruz
Rays
Ne kadar güçlü ve kravat imkansız bağlarını kesmek
ışınları laserasyon yaralanmasıdır .
loş ışık
Hantal ışık ışınları nüfuz gölgesinde farkındalık .
parlak ışık
Yoğun siyah ışık sisleri aydınlatmak
kozmik ışık
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Ruhun unutkanlık rahatlatır delici ve derin evren gibi .
Işığın Gücü
Işığın iyileştirici gücü umutsuzluk sünnet bana neden
filamentler ışıklı , ben minnettarım .Gündelik hayatın
güncel ecstasy yönde bana rehberlik Bu ışık , elimden
Dinamit ölümcül zevk olarak daha sonra evet gök
gürültüsü kadar katliam bana ve yanıp beni hasta geleceği
ve mantıksız aydınlanmış .
Yani evet ışık ve beni tedavi ve titizlik ve hassasiyet kalori
bağırsakları sol hareketi tarafından tedavi .Ben o ışık
çalışma enerjiye sahip olduğunu korkuyorlar , çünkü bu
ışık beni son yanacaktır eğer ben bilmiyorum .Bu nedenle
, iki kutuplu , iki enerji aşırı vardır .Ve ben olumlu ve şifa
ve siyah musallat değil vuruldu .Bu ışık geçiş ve opak
duyular , duygular değil, gömülü veya çivilenmiş olmadan
, duygular ve ani ve dürtüsel alacakaranlık rasyonellik
netlik geliyor .Işık , güçlü yoğun ve bunu karşı kim ,
duyulara , ışık katılmak üzerindeki tüm ışınlarını yakmak .
Orada , hiçbir dürtüsel enerji ve gücü olacak bir keskin
mavi ray ve deneyimli sıcak basmaları ventilaste ve kötü
niyetli değil ve yem ışık olmadan gölgeler gibi bizi mağdur
yaygın düşünceler olarak sahip yetenek ve gücünü
çekecek .Yani sana ışık olduğunu söylemek istiyorum ve
gök gürültüsü , fırtına , enerji ve ışık , aslında net ışık ve
saf bizi haçlar ve bizi besleyen ve bazen bizi yakar yangın
, böylece yapılan hayat yangın onun en ilkel biçimde
varonların soluk şok ve sitem ve onların katılımı bahane
nedenlerini bulmak kuvvet olmadan katlanmak bize güç
ve canlılık verir sebepten veya enerji anlamında karşı
geçiş ve muhalifleri ışıklar , orada enerji olmadan hiçbir
ışık ve her şey enerjiye sahiptir ,her şey onun ışık ve
hareketi ve akımı , bu , kendisi olma korkutucu olduğunu
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vardır ve genellikle diğer enerji ile çatışma cesaret ama
ışığını söndürmek için çalışmayın tamamen feshedici değil
çünkü anlamıyorum garip ücretleri ile karşımıza , ama
omevcut ve nasıl ortaya görme duyuları infiltrasyonlar ve
kez sessizliğin içinden bize düşünce netlik gösterir ve
görünümü sertleşmesine kadar sessiz ve diğerleri negatif
ya da pozitif enerjileri geçmesine şerefsiz engelli
zevk.Ama açık mavi ışın korkutucu , ama taşımak ve
isterseniz onu bu enerjiyi kabul ettiği bir gerçektir ışık hızı
, hemen , ikinci , zaman kesir ve o zaman dolayısıyla
hiçbir kesinti olacak anlık değildirçerçeve ne de herkes
enerji hakkını , olumlu ya da olumsuz etkisi olmadığını
çünkü en saçma davranış .Canlı enerji taşır ve zevk ve
armatür aç aklı ve delilik nötr kutup olur siyah Faíska bir
yırtılma etkisi , o yüzden ışık ulaşılabilir kendi enerjisini
kullanmak ve kül gibi yanan gülümseme esbaterá tavsiye
,karıştırılmış zaman ısı elimden ancak çılgınca .Başka bir
kadran Noel rahatsız düşünce ile Mavi Ray ve oyalama
bize yol ağacının ışıkları vurguladı .Blue Ray onun yolu ,
yön , rehberlik bilir ve yargı enerji ve fotonlar , olası kısa
devreleri , ancak canlı ve her zaman ışık hızıyla hareket
dürtüsel ama mavi değil ray çerçeveye sahiptir .Bu anlık ,
gök gürültüsü heyecan yaşayan bizi engellemek ve
belirgin süpersonik hızlara ama güçlü değil üreten ses
dalgası etkileyen pragmatik enerji değil coşkun obstrüktif
karşılaştığı bu geçiş enerjidir .Doğrudan çatışma ve
boğulmuş parlak insanlar tarafından gerçek ve gerçekdışı
görünüyor, ama hayali ışıklar da hayal ışığın gücü var ne
deforme opak ışıkları kalınlaştırmak .
Blue Ray
Öfkelenen Blue Ray bana kirli gözenekler önyargılar ve bu
mavi yıldırım çarpacak intolerances akar enerjiyi yanan
olmak işgal etti.
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Lazer ışığı
Bu lazer ışığı nüfuz ve görünmez görünmeyen ve fark
nüfuz edilir .Bu kendi psişik kavşağa ilgisiz varsayımlar bir
psişik ve usta hafif .Zehir ile düşünce ve önyargılı fikirler
onun ışın emme yoluyla göze çarpmayan ve zararsız
nedenleri zehir ve panzehir kendi .
Çatı ışık
Bu duman yönü ve eylem , eylem gevşek başkanları geri
gizli zihin paçavra anıları ışık yayılıyor ki ously yavaş ve
koordinasyonsuzluk
massificador
çılgınca
düşünce
aşamasını soğutur motoru .Boş zamanlarında Piercing
hevesli ve beyin ve heyecan verici ışıkları Deambulante
şebeke uyaranlara dağıtır .

Sonsuza kadar tavan aydınlatma ve bazı olan bu anılar
her zaman açık veya sandıklarda kapalıdır .
yıldırım
Isı koyulaşır ve hareketsiz ve sessiz hale gelir , ancak
aralık ve o olur gürültü yaşamak ve diğer ışıklar ve
aydınlatmaları ve sighs bile basit ama çarpıcı kısacık
karanlık arasındaki mevcut olması öfke bozar ki nefes
nefese ve ezici ve kırar vedaha heyecanlandırıcı
sessizlikler .Bu yıldırım , bu dünyada başka bir yıldırım
düştü anda olmak fırsatı özelliği eylem negligenciador
duygusu hızlandırabilir beliğ ve inliyor ihraç ederek
işaretlenmiş vicdanını temizler .Bu vahşi ve güçlü ütü ısı
işaretlemek Açık gri kül sadece son açık gri ve her yerde
geleceği unutmaz ve o isyan size bulaşmış hırpalanmış
.An teşvik yukarı kesin ve yavaş yavaş burkan ve
coşkuyla sizi kontrol ve idrarını tutamayan kelimelerin
hafıza ve ışık için susuzluk dökme boğulur ışık kuyunun
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içine atar söylüyorum yayar .Bir kargaşa kalbinde ıslık ve
yanıp söner sonra erkeksi ve erkeksi ya da kadınsı ve
şehvetli bir şey , arzusu ile yanan bir manyetik vücudun
yanan köz , hatta bir tarafı verim olmayan bir çift kişilik
olarak bu çifte hakaret , size karakter veyabaşka .Bu açık
gri ısı karanlık ve anlamsız ve yağmur onların ısı koruma
ve kıtalar ve zamansız uzay karşısındaki yayılmasını yiyip
.
Zevk ışığında
Işgal ve lüks bize anlayış verir ve sayısız zevkleri karartıcı
ve anksiyete kimyası sedanter zevk götürür bizi , ama
huysuz değil , ancak varlık ya da duygu ya da duygu
aydınlatmak zevk naif yabancı yüzleri basılmış Bu
ışık.Eğer zevk göz kamaştırıcı ve parlak ve zevk aşan
tarafından hissedilen kasılmalar rahatlatır hissediyorum
Duygu , diğer duyular ve zevkler bizi yönlendirir , bu
fazlalığı .Zevk doğum geliştirir ve küçültmek değil ve
taşımak ve çılgın zevk inkar saç çatışma değil bağımlılığı
beslenir .
hipnotik ışık
Düzene ve ışık var olduğuna inanmak için bize yol ışık
bağımlılığı arzu söz ışık hipnotik tanık duygular karşısında
hissetti el yordamıyla .Bunun için biz hipnotik zevk
kaynakları şımartmak aşkın varlıkların hipnotik hayat
durgun , kredi ve hiçbir borcu olmayan eğimlidir .Bu
eleştiriler saç ve kaşları tevazu ve tembellik yüklü
mengene .Farklı reaksiyon aynı düşüncede yeni sorunlara
bizi bu ışığı aşkın , saf arzu bakan bu deli ve saf
reaksiyonlar onun tarafından beslenen ve kil gibi bir araya
gelip gevşek taşlar tarafından tahrik edilmesi için elinden
gelen ışık varIsıtma .
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parlak ışık
Yoğun ışığın yabancılaşmış organları hareket arasında
bölünmüş ve aydınlatmak için iki kolay yolu arasında gidip
, ancak herhangi bir güç kaynağı olmaksızın , kendi
kendine yeten ve üzüntü ve besler ve geliştirir sistemik
hipnoz dehşet içinde kalır .Ama bilinçli bir yoğun ışık
söner ve kendini aynı güçler kapalı iletir .
psychedelic gök
Destek ve biz bu kapsamındadır gerçeği gelen anormallik
geliştirmek Psychedelic trovoa- ki gök cesur gürültü
Psychedelic iç içe.Peki burada o uzakta , aralık ve hamle
gider çünkü sadece siyah gök anormallik için bir bahane ,
sebep absorbans tuhaf ve derin anlamda bu kafes ve
homurdanıyor olacak güçler ya da ölçekleri olmadan
tutarlı ışık yayar,oluşturmak veya sadece hoşgörü isteksiz
durgun eğik renkler , tarafından önyargılı boyalı karşı
karşıya gelmeyen atlatmak ya da zevklerden zevk
istiyorsanız en gizli olmadan , rengarenk ışıklar görünüşte
dünya kime onu eziyet .Parçalanmış Aslında parçalarının
düşünce ruhu ile uzak biz göz çizmeyin , ya da sadece
yanıp olduğu gibi bizi rahatsız bozuklukları başka bir
dünya hayal olanlar vardır aşılanmış .Bu hareket diğer
hareketi , ışımalar yabancılaşmış ve meşgul ya da telaşlı
bir olmanın basit aslında uzak ve kayıtsız zihinleri sprey
.Thunder psychedelic ve olduğu gibi , tezahür onlar
olmadan ruhları uzak sürücüler , öcü gibi söylentiler ve
uzlaşmazlık paralel bir gerçekliktir , ve gerçekten
olmasına rağmen kimse burada tuhaf kişilikleri ve
mevcutken bir takma ad yiyor .Dolayısıyla tüm gerçekdışı
olduğunu zamansız hikayesi vardır , ama 5 boyutları ,
polígonas ve doğrusal bir ufukta sınır dışı herhangi bir şey
, korkuyor , korkuyor , ama büyük olasılıkla ya da
herhangi bir özellik için bile tabi değildir , bu özellik
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hemisfer olduğunuve aşkın tanrılaştırma düşündüm .Hiçbir
çiçek veya şu an için soyut , evet karakterler doğarlar
bakliyat gördüğüm ve dekore neden fikirler , taklit
hareketleri ve uygunluğu liflerinin yetişir , ama her şey
farkında ve minimal hesapladı.Hiçbir hesaplamalar gök
enerji psychedelic herhangi başka bir kaynaktan
düşünmek saçmadır gerçek bir kendiliğindenlik olduğunu
gerçek ve önceden kestirilemez.Eziyet ve eskiden
başkanları eziyet ve sarı yapraklar desvanecestes vardır
ve bibliófagos tarafından yemiş ve azim olmadan eski
bellek gözdağı ve sahte ve önlem yaptı.Aparatı ölçerek
çevrili Onlar Abyssinians rotulantes edilir ve Habeş ve gök
gülerler .Geçmişin ışığında geçmişin ışığında yaşayanlar
için uyarıda , ötesinden ölenlerin , belirgin gök cisimleri
aslında ne hemen işgal .Ama bütün parlak sorular , daha
fazla veya daha az parlak ışıklar , ama hatta önceki moment geçmişle uyumlu olmayan enerji radyasyon ,
olmasıdır .Geçmiş ışıklar böylece zararlı radyasyon yayan
ama her an , momentum veya şu anda tutuşturmak için
istediği aydınlık ve ışıltılı ışık gölge değil .Geçmişte için
mevcut , şu an , momentum , ikinci ya da fraksiyon ile
kesiştiği , ancak enerji gücünü ya da parlaklık etkilemez
.Güç ne sayar kesin çünkü , daha sonra ışık veya
aydınlanmış varlık yapmanın keyfi etrafında dönmeler
niyetleri elimden kadar yüz zevkler rüzgar kesen ecstasy
akımının güçlü ve net ışık için zaman içinde bu nedenle
her zaman veyasadece onun geçmiş , daha az yoğun ışık ,
geçmiş yaşamları radyasyon ışığında arıyoruz , ama o ışık
ilkesini hidayete erdirmez ışık darbe hareketi maskesiz
tetikleyen elektrik dürtü tetikleyen akım yoğun gerilim ,
yaşadığıikinci anlık , sadece basit bir tıklama ve hazır acı
ışığında yapılan ve sadece etrafında geçmişin ışıkları
tarama ve radyasyon ile gök cisimlerinin sarılmak
kıskançlık ve nefret tehlikeli ve yakıcı bakışlar bak .Peki
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radyasyon radyasyon ve ışık diğerinden daha güçlüdür ,
çünkü radyasyon olmadan tüm akım her zaman zaman
ışığın ışık daha güçlü bir şey , bu radyasyon meselesi
olduğunu bu yüzden , kirliliktirher biri kendi saf ışık ,
susuz irade ve hayal gücü ve saf enerji geliştirme ve
yaratma çünkü ve bu doğuştan gelen ışıklar bana gelmedi
.Onun ışığında renkler ışığı sihirli , sarı güneş enerjisi
tonlarında yansıtıyordu.Aslında görüntülemeye sorumlu
değildir ne somutlaştırmak için odaklarının sadece kalıntı
ve dengeli varlığı var , fazla ışık yok .Gerçek olmadığı Yani
, bizi haberdar ima güçlü ray meyvesidir .Ama bilinç nedir
ışınları ?Gerçekten bilinçli ya da bilinçsiz nedir lo yapmak
ve tüm an için başlı olduğunu anlamak için mantıklı bir
sürü için hayata muhtemel olmayan bir bariyer .Bu
çürüme önyargılı bariyer hayata ve aşılmaz akımlar
zaman aslında hiçbir gerçek engel olduğunu söylüyor .Her
şey çok hayali ve gerçek ya da tüm yanılsama vardır , ya
da gerçekten arzu ve bilinçli bilinçsiz her zaman mevcut
ışığında arasında hiçbir engel yoktur , çünkü gerçeği bizi
etkilemez , diğer ruhların koltuğun aynı akışında yaşayan
gerçekdışı olduğunune - biz de hiçbir akımlar veya
dürtüler vardır , ama geçmişin ışığında diyor gibi yaşamak
hayali havacılık göksel yaratıklar ışık gücüne sahip
olduğunu karar çoğunluğu tarafından , orada burada
zincirleri inanıyoruz , çünkü kendimize tutuyoruz , amaya
da ışık ile müdahale vardır sonra tekrar ölçü , ancak , ışık
ışık notları oynamak ve onu kapalı bakmak için değil .
doğal ışık
Bu açık ve doğal ışık , bu uyum için doğal olduğunu
doğaldır.Gibi sadece günah hizmet uygunsuzluklar , sıkıntı
, çatışma , tutum ve sorunlar bilinçli ama onlar doğal
olarak değil, derin akümülatör .Ve doğal ışık arasındaki
minimum şok herşey normal ve doğal olduğu için , doğal ,
130

bizi çevreleyen ve bize rahat ve sessiz hissettiriyor o
zaman orada .Hafiflik ponponları isteyenler için , bizi
çevreleyen eleştiri olduğunu ve kaçar ve özellikle
dokunma , nazik bir dokunuş Hava , doğal sevinç .
Nükleer güç ışığı
Enerji Güçlü kaynağı , bize değiştirir sonra bu nükleer güç
tarafından isabet düşünün psikolojik değişiklikler , yayar
.Bu canlı ışık enerjisi mutasyonların aşkın varlığının parlak
etkisi büyür ve aslında olmaz ama bir tavus kuşu bize el
dürtülerine sızıntıları ve bu hareket bize kurşun olarak .Bu
dinamik ve net patlayıcı radyasyon artırın.Dolayısıyla biz
düzeltmek ve kuvvet dönüşümü özet olduğundan
dengesini imkansız ışık daraltmak nükleer maddeler
olacak , enerji yürürlükte doruk var .Ve sırayla daha güçlü
bir şey , bizi yükseltir ve radyasyon hakkında bize
geliştirmek , bu değişiklik .
psikotrop ışıklar
Biz zaman olarak makine bize uzak alır bu dünyayı ,
döndüğümde büyü veya uyum ile arazi ve yüzer ve bizi
büyüleyecek ve iyi bir arzusu gibi olması gerçeği
alışverişinde bu psikotrop ışıklar kanat yendi ama kötü bir
alâmet için umut eğer gibigerçek boyut ve fantezi , gerçek
dışı
veya
zevkleri
bir
dünyaya
götürüyor
bizi
.Oksijenasyonu
uğursuz
gerçeklik
diğer
deli
perspektifinden bakıldığında ve farklı bakış açıları ve
şehvetli boyutlarda zemin kazanıyor psikotrop ışıkları akış
ve sporadik bölüm muhafaza edenlere excel zaman
dolayısıyla duyusal aktivite ve karanlık enerjinin bir
üçüncü boyut vardır .Doğası , dünya gerçeklerine veya
ışıklar arasında ya da çünkü hiçbir şey karşıtlıklar ışıklar .
gök gürültüsü
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Bir acı sürtüşme ve parlak olarak , amórfica ve şeffaf ışık
kurtulanların arazi besleyen gök gürültüsü çileden çıkardı
.Gök cisimlerinin içinde Mülteciler bu lav ışık ve güç ile
güçlendirilmiştir kontrol edilemeyen öfke söndürmeden
acılığı .Yanıklar ve ışık ve sinsi güç yoktur karanlıkta bu
olumsuz kesintileri tarafından işgal sağlayan varlık ışığı
besleyen ve bu magma enerjisi gök tarafından acalorar
bırakır ve ışık mutluluğunu artırır .Uymayan varlıkların ışık
demetlerinin Mutluluk olacak .
jeneratör
Jeneratör , jeneratör veya Aşk Aşk !
Ne yakıtlar bu değil sanal cinsel arzu ve bu duygusal bağ
şeffaf öpmek ve duygusal enerji ve elektrik ilişkilerin
geliştirilmesi için hayati bir şey susamış .Bu jeneratör gün
-gün enerjisini besleyen kahvaltı , ya da akşam yemeği ,
ya da su alarak günlük temsili gizli yüzleri egoları ve
kişilikleri malzemeleri .Hiçbir maskeler veya laserasyon
yaralanmasıdır düşünceler , gerçekte sevgi enerjisini ya
da enerji ve keskin delici ve temsilcisi , bir bozulmaz güç
kapanır asla bir kablo ile beslenen yaşıyor sevgi ve
yalnızlık görünüyor heyecanlandırıcı aşkı bizi enquadramo
, ancakgerçek , sonsuza kadar !Her zaman susuz bakma
arzusunu heyecanlandırıcı ve biraz sabır gevşek teller
elektrik ortamda hiçbir şey temsil gün ve eğik yüzleri
monotonluğu icat .Doğuştan motorun hayal girişim ve
gerçekleri öncülük ama anlık temas bobini .Motor ömrü
için gerekli İletişim , motor bu uzlaşma gerçeklik olması
ve mevcut , ancak bilinçli arzu neredeyse algılanamaz
diğer gerçekliklere habersiz olabilir , ama orada değil !
Orada hemen fırsat anlamında her zaman mevcut
olduğunu , bu nedenle medya sulu olamaz ama medya
aşk jeneratör düşünce ve mevcut kaynakların slaytlar ;aşk
hakkında jeneratör devriye ve herhangi bir diğer non 132

sanal ortamda her zaman ve bu çok düşkünlük olmanın ,
o zaman üretir zevk kendinizi mahrum edemez kontrollü
ve her zaman bastırmak istediği ruh parçasının bu her
zaman mevcut yüzleri proliferates.Enerji biri ve
memnuniyeti anlamında çok kültürlü , biz sanal ve hayali
için yalnızca yeni düzenleme enerjiyi sakladı başkalarının
varlığında veya ayna üzerinde , çeşitli gerçekleri geliştirir
memnuniyeti gibi , herhangi bir enerji parça satmak değil
İçinnötron ruhu enerjisi , bu ışığın gerçek hayvan
olduğunu .Ejderhalar aydınlatabilir hafif !
elektrik
Bu, geçerli bize akan ve evet , günlük canlandırır bize güç
ve pırıl pırıl mim ve serseri varlıkları verir !Yürüteçler bu
dualist ve baskıcı gerçeğe nezaketsizlik ışık ya da hasta ve
nekahet baskının gücü olabilir çünkü .Bunun yerine aşkın
gerçekliği ve yenilik ve başarı , başarı , bu ruhu anti
kimyasal ve kimyasal besleyici devrelerinin pozitifliği
beslemeleri , bu mevcut negatif kutupları bilinçaltını
sızmak ve eleştirel ve muhalif kişiliğiyle derin ağrıyı
azaltmada hakkında abatas Değilhangi Ridas çılgınca
besleyiciler hiçbir zevk karşılık olarak devredilemez ,
ancak bu düşünce ve iletim manyetik dalgalar zihin
sürükler .Düşünce iletimi gerçek ve mıknatıslanma ve bu
devreler hepimiz beta-bloker , dış enerjilerin başlıyor
çünkü ezilen duyumları ve zevkleri zamansız havada
mevcut yayılır var ama bu hayat bizim susuzluğumuzu
geliştirmek inkar edemez devreleri ve kimse geliştirir .Bu
dürtüler bu nedenle düşünce etkileyebilir ve bazen olur ya
da düşünce çatışmaları geliştirmek , ama bu kapıların
heyecan dış gerçekliğe yol açacağını , elektrik mutluluk
getirebilir .
mavi ışık
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Tetiklendi güçlü duygular mavi ışık köprüleri ve merdiven
haçlar ve beslemeleri ve bu potansiyel esprili geliştirir
duyguların gücünü sızmaktadır .Daha yoğun , güçlü , biraz
daha mavi arıyor şeffaflık beliğ dostluk ultra hassas
kirişler güzellik Memnuniyetle , ve derin yansımaları
duygu ve bu karasal dalga dışlandığını ile bize
takımyıldızları gelişir .Bu güç , derin ve kalıcı bir dostluk
etkileyen mavi , turkuaz tonları yaşayan hissi eğik
zihinleri yoksun etkiler , bu kendini delilik ve nadir
güzellik zevk severler ve mavi tonlama büyülü kirişler
taşır .Alacakaranlık yoğunluğu konuları o geliştirir ve
enerji ve kötü sıcak koruyucu iletir ve acı ve sessizlik ile
sevindirdi , hayır , eludes ve soyut düşünme bizi ima değil
bir maske , oldukça güçlü bir mavi ışık ve yoğunlaştırıcı
olduğugerçek ve hayali bir zevk , ama etkiler ve kimin her
zaman hareket ve içsel ve kalıcı dostluk sınırlarını tükendi
onu etkiler .O aşık ve akıl yoksun ama duygu gıda hizmet
olduğunu geliyor ve zevk getirir ve şehvet sevindirdi nasıl
, o zevk kalori ve her şeyi işgal ve aşağı yalan ve abrocha
rulo bu mavi ışık ile heyecan çılgınlık olduğunuzaman
tüketmek ama bu gelecekte geçmezse enerjilerin birikimi
, yani her zaman bize kontrol edilemeyen parlak zevk
düzeyini gelişmeye izin vermez , bu koruyucu ışığı
sunmak olduğunu .
güç kablosu
Anksiyete Canlı akıntı elektrik kabloları umut besleyiciler
ve yeni ve statik hareketleri bırakır şaşırtıcı ama hızlı ve
arzulu düşünme şey aracılığıyla organları aracılığıyla
çalışır .Felçli hareket , gerilim çerçeveleme yükselir ve
aslında bizi birbirimize bağlayan düşünce merdivenlerden
aşağı hareketlerini kontrol ve ölçtü.Biz davranışlar ,
yüzleri ve hareketleri ve iniş ve yaşam anları yükselme
çerçeveyi biz kategorize bu merdiveni düşünceler , ışık
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durmadan yürüyen merdiven sn hakim gerçekliğin delilik
götürür beslemeleri olduğunu .Xxi , enerji , büyü ,
kostümler , belirgin armonileri ile tüm, ama dikkat
merdiven , herkes hayatının yürüyen merdiven ,
yükselmeye ve özellikle birisi destekler merdivenleri
tırmanmaya varlıklar vardır , bu yeterli olacak ya da bir
konudurdenge .Güç dengesi hareketinin dengesi için
gereklidir ve düşer ve her varlık düzeyine yükselir , ancak
tüm aşağı gitmek veya tırmanış , çaba bize destek ve
azim , daha sonra kurban ruhuna kendinizi anahtar
yükseltmek olduğunu hak ,yaralanma veya durur olmadan
ve o düşünce varlık ışığında götüreceğiz .Verebilir dış
güçlerin hiçbir denge , adım katı ve en önemli elektrik
kablosunun yaşam döngüsü , toprak besleyen enerji gelip
umut kablolar ile beslenir .
efervesan ışık
Cai ve mırıldamak , bu yanılsama efervesan dış gerçeklik
ile karşı karşıya sonra çökmeye tüm ışık gibi görünüyor ,
seyreltilmiş ve zaptedilemez arzu dallanma bir ışığa
genişletir .Aşk büyür ve kirletici olarak kötülük ve sahte
sporadik delilik efervesan arzusu ile donatılmış , tüm
düşünceleri kaplar ve hakim ve otoriter izin , gider
canlandırıcı , enerji , effervescence boyun değişimi,
aydınlık içerik var .
Yanıyor gökyüzü
Onlar fikirlerini ve düşüncelerini veya beton gerçekten
arzu size hayat veren ve hareket yıldızlar gibi arzusundan
daha güçlü bir şey , parlak gökyüzünün mükemmel bir
dengeye ulaşmak için .Dediğim gibi constelares yıldızlı
arasında sürekli etkileşim hitap enerji ve yıldızlı gücüyle
yaktı gökyüzü daha güzel bir şey , eşsiz değişim ve
etkileşim ve dokunuş için ışıklı gökyüzü irade ve arzu ile
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bir ruh daha güçlü bir şeyyıldız düşünceleri cezbetmek .
Enerji tahliye
Bu enerjiler , alev olmadan duman ortadan COS gerçeklik
mika yorumlamak isteyen değil yani nasıl beni korkutuyor
.Hayati enerjiler konaklama tarafından bastırılmış duygu
ve kristalleşme şüphesiz politik doğruluk bir maske
olduğunu zaman hayal kırıklığına uğrattı .Saf enerji Ey ruh
korku şekilde bir büyü içine dönüştüren ve gerçek
gerçekler ve şeylerin değişmesi hiçbir dürtü akımı var
kafasında geçmek ve geliştirmek olan tüm adımları ve
döngüleri değişiyor uçar , ama asla vesofridão duygular .,
Bizi yönlendiren bu değişikliği kendinizi özgür ve acı ve
yaşam özellikle mutasyon genişletir .
Hayatın ışığı
Tutku delilik Batık .Neden içgüdüsel sevgi ve tutkularını
sevilmek
istiyorum
ve
hayal
kırıklıkları
birkaç
yanılsamaları açmak .Deluded ve beni odaklanmak ve
herhangi bir yalan deler gerçeğin aşk metodolojisi
boyunca konsantre seviyorum .Biz olmanın gerçek
kimliğini bakacak , bu yüzden sevilmek sevgili oyun
alanında Çıplak bize sevilmeye neden derin bir vicdani
gerektirir ve henüz iyi sevme gerekli bir ikilemi karşılık
orada ve çok bu diyalektik kabul edilir seviyorum+ 1 = 1
1 , zaman mantıklı bir şey zevk alamıyorum .Sonuç daha
sonra sevişmek ortasında bir birleşik konum olduğunu ,
böylece genel tutum ve değerleri ve davranışları kravat
teknik değilse Yani mantıksal 1 + 1 = 2 , doğru , ama
davranış verimli olmayacaktır .Anlaşıldı ve zevk bu gerçek
tek kaynağı , yoksa bireysel ya da başka bir eylem eylemi
olarak gerçek özgürlüğü anlamına gelir .Eh , ben size
birçok kriter olacak , aşağıdaki adımları aşmak için yeterli
mantıksal veya mantıksız yaşamış değil , ben kesinlikle
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emin olmak istiyorum , bu yüzden zaman zaman beni
eşek hayal , bugün pek eşekler vargibi , daha ziyade hile
yapay eşekler vardır , ama kim gerçekten zihin kendi
sonuçlar almak , bu rolü bazen ortaya çıkar .Ben revü
korkuları var tesadüfen hakkında , bunun için burada
değilim , ve deli beri yapmazlar tutumlar sadece belirli
durumlarda ve başkaları tarafından değerlendirilecektir
zaman , yani sık sık "habitat " bağlıdır .Bu akıl bazı sonra
ben deli olduğumu söylemek istiyorum yönlendirme , ben
... pek çok kişiyi sevdim ve dolayısıyla , biz daha fazla
sevgi ve daha fazla istiyorum , memnun asla
varsayıyorum neden soruyu gibi çok seven hırs .Aşağıdaki
söyleyerek Retreat , tüm aşık revü işlemek için ücretsiz ,
biz savunmasız ve sık sık manipüle vardır .Biz biz sevilen
çünkü aşk , neden , yaşamın bilgeliğini sevgi uyandırıyor
ve tetikler bu duygu , sevgi eylemi ve açıkça sevgi iletmek
doğru olduğunu inanmak istiyorum ve kendiliğinden , ben
sevilmek hakkı var çünkü söylemek istiyorumDaha sonra
birbirimizi seviyoruz ve gözyaşı veya ağrı olmadan bir
yolda bir çaba ve yön ile hayata ışık verir çünkü .Size
maksimum enerji üst sunan harika bir varlık keyfini
çıkarın .Güneş sistemi kendisini aydınlatmak kirişler ışık
oyunları, inan bana .Bu enerjileri teşvik canlandırıcı ,
temas ile yayılır , çünkü uzak ufukta asla , sevgi ışığı
yakalar .Ve büyür ve denklem + ..... = artı sonsuz 1 + 1
+ 1 + 1 yok .Peki sevgi dolu manyetik kuvvetler , baştan
çıkarıcı kuvvet için saha ve bilmek arzusu çekmek ve arzu
tatmin ya da sadece zevk .
enerji dernekler
Işık: Isı : sun : Güç : ayrışma : Tükürük : kiss : paylaşım
: duygu : joy : party : birthday : Doğum günü : Yaş : Yaş
: sabır : azim : Conquest : kurban : Ağrı : Şifa : Tıp :
Sağlık : Canlılık : Enerji :güç : iktidarsızlık : hayal kırıklığı
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, keder : kayıp : baş dönmesi : şaşkın : crazy : crazy :
Hastane : Hastane : yoksunluğu : arzu : arzu : Talep :
win : kazan : Battle : savaş : ölüm , kayıp kaybolması:
hayır : yalnızlık : düşünme :oluşturma : buluş : lie :
zulüm : ahlaksız : ceza : ceza : azarlama , ince : Polis :
koruma : Güvenlik: kararlılık : bakiyesi : dengesizliği:
anormal : hastalık : psikiyatri : help : terapi : klinik :
enjeksiyon : hemşire : morfin : İlaç :yanılsama : hayal
kırıklığı : anksiyete sinirlilik : Gerilim : kavga : kavga :
Fighter : kazanan : yarış: yarışma : adrenalin : korku :
korku : şüphe : Soru : Soru : cevap : Soru : merakı , faiz
;memnuniyeti , keyfi: Orgazm : duygu : vicdani : hesap
verebilirlik : suçlu : suçlu : Masum : Ücretsiz : Özgürlük :
Adalet : dürüstlük : Gerçeği , samimiyet , şeffaflık :
Görünmez : Unreal : varolmayan : hayal : yaratıcılık ,
rüya : uyku : dinlenme : Barış :sakin : Quit : durdurun :
sign : symbol: çizim : Kalem : kauçuk : Tire : Yol : Travel
: Ulaşım : Tren: satır : iğne : pin : Dikiş : Çalışma :
Müdahale : değişikliği: Geçiş : adım : ölçeklendirme :
Sınıflandırması : Index :terimler : kelimeler , deyimler :
diyalog : iletişim : ifadesi : Gösteri : sunum : Giriş :
önsöz : giriş : Kitap: Yaprak : Ağaç : nature : Rüzgar :
Hava : Deniz : yangın : toprak , güneş sistemi : Enerji :
Işık : güç : raymavi :)
enerji yenileme
Memnuniyeti ile memnuniyetsizlik Lives
Işık Refah
Ben senin dünyayı boyamak için tüm renkleri kulüpler
felç ışık
Bir şey devam etmek istiyorsanız bizi durdurmak , ancak
kimse bize cevap ve diğer ağrı karşı karşıya olan anlamak
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için eylem arkadaşlarım , sabır ve zeka reaksiyona
girdiğinde , çünkü izlerken ve duyguları , hisleri ve
uyaranlara üretir eylem ise neden duracaktır .Yani
cevapsız çocukları sanki bizi felç soru neden serbest
enerjidir.Cesaret sevgili kelime yargılanmak üzere bir
emirdir ve kim normal ve anormal ... herkes olabilir
nedenle yargıç , olacak !Hepimiz inanç var ve ben vermek
iman edenlere iman var irade ve her şeyi bilen ve bu
arzunun endişe vakaları , ancak sanrısal yankıları ile
denizkızı sesleri ima ve gönderip eludes bir arp gibi
.Dinlenmek ve biz konuşmak ve sessizlik naif ya da
kontrolsüz bir eylem olup biz iki katı kadar dinlemek için
iki kulak ve bir ağız var dinlemek daha bir şey , birkaç sen
sessizlik bile işkence olabilir deneyin ama birçok subjektif
konular cevap vermelidir karşıve candan sessizlik sessiz
ama çok sakin ve size sessizlik dinleme dinlemek
dürtüsellik ve kontrol edilemeyen arzu arzulu mükemmel
silahı olarak işlev görebilir !
Bir gün bir mesafe olması durumunda
Bir gün bir mesafe olması durumunda , olur destroyer ,
korkutucu gürültülü , yoksa amansız parlak , güzel ışıltılı
ve enerjik ... farklı özelliklere , farklı eylem modları , farklı
ışık , yani her ışın insanlarda olduğu gibi her ışını vardır
/benzersiz ve özel olmak .Peki bir gün özgün en az bir
mesafe olması durumunda .Zaman paylaşan insanlar
fraksiyonların ortaya her zaman olduğu gibi her bir ray
etki şekline sahiptir.Biz kiriş üzerinde hareket eden / biz
yön ve hedef değiştirebilir olmak .Belirli bir için oyunu :
gidilecek ve ben Tanrı'nın adını çağıracağı ilk kez ilgili
olarak, bir gün ben anlatacağım bana şu hikayeyi anlattı
bir Kur'an takipçisi olan bir konuşma inanç ve iman ortaya
çıktıeller ve şiddetli maksimum puanı bırakmak tanrı
sormak ve size lanet bıraktı .Sevgili hikaye aşağı kaynar
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ama kim nihayet bilgiyi yayınladı ?Ama bunun dışında bu
hikayeden biz eylem ve yarıçapı olduğunu söylemek
istiyorum / çevre ile hareket eden ve her enerji / şekil /
davranışları ile zar olması .
Hayatın ışığında bir lisansüstü babanın Öğretileri
Ben babamı de benim öğretilerine bu katkı ... her şeyden
biraz teşekkür ... biz ... hepimiz için hassasiyetle ...
çevremizdeki At ... hayat özenli zaman oluşan nasıl
Yansıyan ışık
Ben sadece deli reflect'm
parlak sabah
Ne kadar iyi bu yüzden söylemeye kanarya , balık yüzmek
ve ağaç oxygenate ile , benim dünyaya uyanmak .Sana
suç sunuyoruz : kanarya pint onun şarkı ile
büyülemektedir .Su üzerinde smartie balık yüzme ve
slaytlar .Ve nefes ve ilham Amazonlar bonsai .Bu üç
varlıkları ve benim dünya telkin ışıltılı , ben 20 yıl önce
olduğu gibi dünyaya toplamları penceresinde bir dünya
küre , birliğin sadece bir örnektir hala temsilcisi var daha
tutun .Sovyet Sosyalist .Bu güller orijinal renginde biriz
dünyada bana hangi azim demektir ve başka güçlü yeşil
tonlarda boyanmış , ayrıca iki çöl gülleri , bana bir birleşik
dünya tasavvur yapan çöl kum saati tahıl tarafından
bestelenen hem debana umut için simgelemektedir.Benim
yazım dünyasında , sanırım , ve ben rahatsız sanki
hissediyorum .Mükemmel bir sıcak bir ortamda ve parlak
sabah dostluk gül hayal etmek isteyen buraya biraz sevgi
ruhunu yazmak için .
" Kaba " Mağribi filipe 200 gün
Ben her zamankinden farklı bir gerçeklik içinde uyandım
140

ve benim varlık genişletmek istiyorum bu kitap aracılığıyla
rar yazma kursları araştırdı .
Ben düşünce nasıl iletim yansıtmak ve bir ışık ve güç onu
eşit .
Hepimiz birden fazla bakış açısı düşünmek gibi bir zincir
takip etmek gerekir .
Ruh rahatsız edici anlar vardır .Kendimize bakmak yolu
her zaman naif değildir .
Enerji genişletir .Kabahatler
sürdürülmektedir .

ile

sorunlu

kafasında

Ağızdan sesler bir ses daha yüksek sesle ses .
Kelimeler sanat ifadesidir .
Bu noktadan itibaren ilham olacak .Kalp atışı damarları
genişletir onun ritmi var .
Baskı gizli yapılır.
Tüm bunların q sahiptir.Tüm bu kötü düşünmek .Bazen
onlar bize sus yapmak .
Hepimiz düşünüyorum .Anılar her zaman mevcut değildir .
Çünkü kötü nefreti pratiques değil .Tüm zamanlar doğru
zamanda fırsat .
Biz acı Bazen sırf .Hepimiz ifade özgürlüğü var .
Gerçeği daha dürüst bir şey yok.Ben ifade çeşitli formları
vardır .
Iyi olmak denge sahip olmaktır .
Denge
rutin
bir
döngüdür
.Sinir
dengesizliktir.İnsanlar yorumu seviyorum .
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olmak

bir

Bütün saflığa sahiptir.Güneş enerji kaynağıdır .
Evrensel sevgi şefkat doğurur .Anormal hiçbir şey olmuyor
değildir .Istediğimiz bütün unutma .Birkaç bakış açıları
her zaman vardır .Çok az fikirler mahkumiyet .
Orada onarılmaz şeyler .Tüm haksızlığa tabidir .
Aşk bir zevk kaynağıdır .
Her zaman yalnız ve korumalı
sevmiyorum insanlar vardır .

.Düşünmek

için

Farkındalık bizi netleştiren bir el feneri .
Hepimiz kötü alışkanlıklardan var .Bazen korkular var
.Hepimiz aptalca şeyler söylüyorlar .Ben herkes için
yazmıyorum .
Biz hepimiz hatırlamak istiyorum ama biz üzgün
olduğunda biliyorum ve her zaman bunu itiraf ve bir şey
gizlemek değil iyi olmayan bir şey var .
Hepimiz açıkları var .Hepimiz şey zevk hissediyorum .
Fırsat pusuda zaman onun için kapıyı açar .Birbirlerine bir
anlamda göreceli vardır hissediyor .Kimse kimsenin ve
böylece parlamaya tüm haklarını var .
Dostluk bir arkadaşım başka bir kendine her zaman iyi bir
ilkedir .
Eğer olumlu görmek içgüdüsü izleyin .
Hepimiz sevdi ve biz ışık jeneratör love olabilir .
Biz sevilen zaman biz bu duyguları saygı gerekir.
Bu sevgi ve doğum oranını artırmak .Her zaman kavşağı
oyunları kelime ile .
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yansıtır !Yakalama öğreniyor !Kavrayın doğrudur !Kendini
gerçekleştirme !
Ben , sen biz , onlar , o , vardır !Hepimiz beni vardır !
Ve ben onları vardır !Ve onlar bizi vardır !
Ve sonuçta biz kimiz ?Biz neden var biz !
Biz yarattık çünkü biz var !
Tasarım yoluyla Yaratılış !Hayatın ışığı !
Işık TasarımlarHayal ve gerçeği !
Bizim istediğimiz ve aslında ne olduğuna arasındaki ikilik !
Gerçekler gerçeği yorumlama vardır !
Çevremizdeki Gerçeklik !Biz oluşturulan Habitat !Bu bizi
dönüşümleri demektir !Dönüşüm / mutasyon !Yenilik ve
Değişim !Döngüleri aşamalarını değiştirmek !Geçiş
aşaması !
Geçiş engelleri !
Döngüleri aşmak ve zorlukların üstesinden !
Oluşturuldu ve hayali zorluklar ya da gerçeklik !
Bilinçaltı ve bilinç arasındaki zorluklar / sorunlar etkileşim
!
Bilinçli ve başarı !Bilinçsiz ve projeksiyon !Bana Tasarımı !
Varoluş !
Yakında biz de var var !Biz bir ben vardır !
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Bir dünya!
Bir dünya , bir ben bize döndü !Biz bu dünyada hareket ve
onlar bize !
Seni acıklı kısmını hareket !
Onlara geçerli !
Onlar dünya vardır !
Dünya varlıklar !
Ya da değil Varlıklar !Yaşam ya da cansız olsun !Işık
yakalama ışığı üretmek !Işık enerjisi !
Enerji güç !Güç arzusu olduğunu !Desire istediğini !
Isteyen gerçek !
Tüm gerçek elde edebilirsiniz !Gerçek gerçekler
davranışlar olduğunu !Davranışlar eylem vardır !

ve

Eylem dünyaya bir tepkidir !Eylem Dünya dönüşümdür !
Dönüşüm değiştirmek olduğunu !
Değişim gerçek !Değişim sabit arzusu !Kalıcı bir dilek
EnCalcE vardır !
Arzular ezilen olabilir !Her şey dünyada istediğini değil !
Memnuniyetsizlik !
Biz değil, orada ne var Kimden !Yok gerçekdışı !Olgusal
değil düşünce !Hiçbir somut ulaşılabilir değil !Umutsuzluk
ulaşılabilir değil !Umutsuzluk acı !
Yani orada acı !
Ne var arzu çekmez !
Eğer biz orada ne değildir istiyorum !Biz mutluluğu elde
değil !Mutluluk dilek yerine getirilmesi !
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Ulaşılamaz arzuların etmeme mutsuzluk !
Ulaşılabilir değil !
Depresyon üretir !
Yapılmazsa Depresyon psikolojik durumu .
Yapılmadı , gerçekdışı gerçek değil !
Dünyada dışarı orada gerçekdışı gerçekler !Kuvvetler ve
olaylar ulaşılabilecek olmadığı dünya olarak kabul edilir !
Ulaşılabilir değil manevi olduğunu !Manevi beni hissetmek
için bir yoldur !Hepimiz ruhu içinde yaşamak !Ruh /
yatkınlık
Bizi yönlendiren Motivasyon şey !
Hareket impulse !
Başkalarına Eylem !Yasası , Eylem !
Onları Diğer , geliyorlar !Ben vs onları ( dünya) !Sosyal
dünya!
Davranışları Öğrenme !Bilginin Nöbet !Gerçek olgular
bilgisi !Bilgi bilginin Silah !Bilginin iletimi !Aralarında ben
dünyayı biz !Dünya içinde olmaktır biliyorum !
Biz bilginin dünya vardır !
Hepimiz bazı bilgilere sahip !
Bilgi paylaşın öğrenmek için !
Öğrenme yayında !Canlı iletişim için !Rapor ilişki olduğunu
!İlişki etkileşim olduğunu !
Etkileşim dünya üzerinde hareket etmek !
Dünyada

Oyunculuk

dönüyor
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!Bilgi

yoluyla

dünyayı

dönüştürmek gelişmektedir !
Evolve bilgili olmaktır !
Bilgi dönüş bilmektir !Bir dünyaya bilgi Torna !Kültürlü
bilgelik !
Sonsuz bilgelik !
Sonsuz erişilemiyor !
Bilge olmak ütopik olduğunu !Ütopik ulaşmak arzusu
olduğunu !Will !
Will iç gücü !
İç gücüm olduğunu !Ben dünyayı dönüştürmek !
Dünya onlar
değişiyor !

tarafından

dönüştürülür

.Onlar

dünyayı

Kim dünyayı dönüştürmek vardır !Akılla !Nedeni adalet !
Adalet eşit haklar !Haklar Sadece biz beni olacak çünkü !
Onlara Görev !
Biz dünya adil olmalı !
Bilinç ve reel olarak hareket !
Gerçekdışı gerçeklerle Bilinci ile hareket !
Unreal gerçekler hayal
Hayal TasarımlarNe yok oluşturulur !Hayal gücünü
oluşturma !Oluşturmak için güçlü olmak özgür olmaktır !
Özgürlük bilmektir !Bilmek için oynamak için !
Yorumlamak için almaktır !Taahhüttür al !Taahhüt
antlaşma olduğunu !Sözleşme yemin olduğunu !
Jura sadakat olduğunu !
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Sadakat doğrudur !
Gerçek biridir !
Uno benim !
Biz bir dünya vardır !
Biz onları sana biz .Varlıklar .
Büyüme ediliyor .Varlık vardır .
Gerçek bir gerçek var .
Biz mevcut gerçeklik ve dünya vardır !
Canlı ve cansız varlıkların dünya!
Dünya benim için ve sizin için ve onlar için olur .
Dünya gelişiyor !
Evolve daha bilgili olmaktır !
Bilgili olmak bilgisine sahip olmaktır !
Bilgi bilmektir !
Bilgi deneyim !Hissediyor deneyin !Duygu bilmektir !
Sadece biz karşılaştığınızda hissediyorum !
Sadece biz çalıştık eğer !
Opsiyon özgürlük ne istediğimizi yaşamaya !
Sağ , görev saygı !
Biz bilmiyoruz , istemiyorum !
Biz dönüşmek yok bilmiyorum !Edinilen bilgiye !
Çeşitli dünyada benlik !
Sen bilmiyorsun , sen başka bir soru beni denemek
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istiyorum !
Kendini ve bunların deneyimlerinden çizim elations !
Diğerleri kalkan hatalı şeyler yaşadım !
Ve bu iyi değildir sağduyu !Hayatın Sağduyu bilgelik !
Yaşam Bilgeliği !
Paylaşılan deneyimler !
Edinilen bilgiye
dönüşümü !

!Etkileşim

sayesinde

,

bir

etkileşim

Dünya etkileşim !
Biz dünya vardır !Dünya am Seni , biz , siz , onlar !
Paylaşım , dostluk !
Dostluk suç !
Paylaşılan değerler !
Birden düğümlerinde aynı ben .Biz toplum.Hepimiz bir
arkadaşım var !Aramızda hareket edebilir !
Aramızda hareket ederek bunu etkileyen !
O dünya!Dünyanın Tahsisi !Dönüşüm !
Yeni dönüşüm ben , biz , onlar , sen !Yeni bir dünya .Yeni
gerçeklik .
arzu
... Bana bir öpücük ver sadece bu gibi biliyor musun? !
Arzu büyüdü zaman birbirimize surripiá- olanlar bana
yumuşak bir öpücük verir gibi bana gizli öpücük ver , o
biliyorsun !!Seni bilmek tatlı tatlı !Sana bir öpücük benim
vermek
uykusuzluk
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Uyku istemiyor çünkü ben yaşamak istiyorum , uyku yok
.İşte beni uyanık tutan bir engel var .Ben uykusuzluk ile
yüz edeceğiz
Gölge Kurt Caricuao gölge kurt kaybetti ama bulundu
.Ancak seçim ile , Korumalı .El becerisi kimyasal katılar ve
baskılı bölünebilen h20 Besleme .Saflık kendi gölge
macera için dalış ve bir iniş , Caricuao vardı .Kurt
korumalı gibi, ancak tutum yalnız görünen yalnızlık dalmış
.Ben Caricuao kurt ile yazmak Bugün onun dünyasını
yüzleşir ve yorumlamak .Bağımsız onların vahşi doğa
olmadan yaşayamaz Arkadaş , ama bir gerçek acemi
hayırsever hayat , ben mezun Caricuao embriyo şiddetli
sadık genç kan , dürüst , özellikle korkusuz bir doğası
vardır
onun
temel
ama
adil
ve
Arkadaşınızın
saygılıarkadaşı ve arkadaşı .Yani sadık yol arkadaşı ve suç
her zaman sıcaklık ve sessizlik ile yorumlanır .Ben
sokaklarda ve Caricuao çª gölgeler bilmek yeterli biraz
yaşadı .Ama cesaret kurt gördüm ve onların özgürlüğü
için aptal ve yasal sırdaş arkadaşı bağlantısını kurdu
.Varsa kurt vardı tek şey özgürlük , ama o yalnız , yalnız !
Ve ücretsiz !Gölge Kurt olma yolunda enerji parlayan
extrahuman .Onun havlayan ile genlerin doğanın kendi
bağımsızlığı vahşi oyun empoze .Kardeşçe bir tabak ve
içki ile bağlı ağızdan ücretsiz aynı zamanda kurt ya da
daha doğrusu Caricuao kurt gölge ile morina ve ruhsal
yalnız Noel arifesi paylaşmaya karar verdi.Biz seçim
tarafından yalnız ?Claros yolu doğa gibi düşünmek için
ücretsizdir .Bana bu Noel kurt Caricuao hediye oldu , ama
o doğuştan genetik çevre için vahşi kendi doğada size
duygu saflık serbest halde kendi kromozom çeker .Yaşam
biçimi olarak gizemli ama yaşam için şehvet tarafından
körüklendi ve herhangi bir kısıtlama veya empoze için
yalnız ama ücretsiz el keyfini çıkarın .
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Ben ve gölge kurt arkadaşlar ama diğer zorlama bir
alışılmamış bir şekilde çalışma yolunda uymayan olan ,
anne doğası gereği ücretsiz ve bu yüzden büyümek ve
bize sızmak bağlı ne .Burada işbirliği için köpek içgüdüsü
ile bir özgür ama yalnız pakt var , Havana Club delilik
kalbinde devrim için aynı susuzluk ve biz bizim
varlığımızın göz önünde .
Tüm saygımla , seni seni ve bana izin !Ne beni düşünüyor
ve sizin ben var?Ben belki anlaşılması durdu , beni
okumak zorunda için size minnettarım !
Düşünceler Passing zaten beni zaten yasal saatte en az
korkunç soru zaten gece yarısı kitle veya oyun horoz beliğ
Çizelgesi hediye onların elations aldı okudum ! ?
Bizi ayıran yankı minimum ve sadece sessizlik anlaşılır
iletişimsel ecstasy Yansıma .Elçilerin bile yanma basit
reddi kelimelerin ağrı vardır.Hormonal ve ruhsal kimya ile
fiziksel değil aşılmaz engel parlak .Gök cisimleri hercai
menekşe çiçeklenme için bizi istila .Aşk yonca arayışı
içinde , servet , bu görüşe eklemek için bir şey yönlü
varlıkları ve her zaman anlama oluşur çünkü .Başka bir
ekleme , bir başka sosyal medyada temsili benlik saygısı
bizi sürgün şefkat ve hassasiyet için bu arzusunu artırmak
.Kendini tek ve bölünmez bakış açısını görüntüle , daire
ortaya daha fazla dilek için herhangi bir irade alie- değil
.Altın bu daire , kaynaklanmaktadır iyi niyetle ve sadakat
ve saygı , bir lonca yok .Biz saf ve böylece hareket vahşi ,
ve sadece bu nedenle her zaman olacak kendi bakış başka
işgal bana daha bencil bir şey değildir .Fikirlerin basit bir
değişim yeteneğine zihin iltihaplı , bu sağduyu acil itiraz
.Ne zaman vermek veya diğer kendini getirmek .Daha
önemsiz bir şey istemiyoruz ne reddetmek , çok kolay
.Aşk ve sevgi beni oldukça diğer hissediyorum ve değil
.Bize varlıklar arasındaki bağlantının Yapıcı tutum , diğer
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varlıklarla birlikte yaşayan bir uyum muzdarip .Içgüdüsel
davranış basılmıştır ancak o zaman bana , beni düşün , ve
şimdi tekrar var .Çatışma nedeniyle bir canlarından
dönüşür ve ben kaç canlarından asla bilemezsiniz ve diğer
verim için katlanmak zorundadır .Bu tür her zaman açık
olan bize geldi .Bu sizin çocuklar ama- kendini olma ve
bencilliği ne düzeyde olduğu ile kendini AB'nin dikkat.Peki
zırh şimdiye kadar var ve daha fazla ab ab en zırhını
tıklayarak olduğunu tu en bunu ki- çığlıkları var oluşu .Ve
sonra aynada yüzünü gelip tüm ab en ki- brados Pelo en
eu dünya çünkü var sadece kendine yansıtılacaktır nasıl
.Biz yalnız , ve sonra biz çünkü ab en karşı birkaç ab en
bencilliğinin inæa talep edilmesi istedim .Yalnızlık bu
kelime çok kendini aşk bu bir daha seni seviyorum
yaratmadı ama vardır .Aşk : Ben ve Ey omnia vincit amor
aşk her şeyin üstesinden .
Eğer bilseydin Ah istedim ve orada biliyor ve ciddi ve
çünkü bu savurgan anksiyete özlem o zamandan beri asla
neden ben bile O kadar göstermek değil görmek veya
gelen feat olurdu mükemmel vermek ve trouxesses
getirmek değilağrı ve güç istiyorum ama ben bir nokta
böylece, toplantı çok renkli hayat diliyorum istemiyor
olabilir var yanımda ben bahçe gül çiçek görmek ve beyaz
yaprağı atlamalı özlem düşemez burada olmamalı bana
pint koymak pek çok renk vearzu asla yalnız , ama orada
ve ben burada istediğim ve güzel kahverengi gözleri onları
seni düşünüyorum sadece bana uyandım hatırlatmak
deniz zeytin gibi buradayım dökümü , ben karanlıkta
kalmadı uyandım Kendimi özlem buldum vegüçlü öper
gördüm ve hatırladım tüm sarılı tutku arzu , güçlü
sarılarak size verdi ve alınan ve olmanın yeniden doğuş
ortaya değildi sordu , ve ben her şeyi hatırladım diledi ,
görülen ağrı olmadan aşık olmak istemedim hepsi vene
bana hepsi artık bir kelime ücretsiz kalbine hayır diyor
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asla her şey için sevgi , bakım , şefkat , tutku verildi ısrar
ve istenir veya bağış olmadan , vermek doğru olduğunu
ne vermek için orada bekleyen ebil verdiistek veya
olmayan bir parça duymak istemiyorsanız gerektiren iksiri
kürek ve altın sevgi kalıcı ve ben istedim ama sana sana
testereyi söylemedi biliyordu değil hiçbir eşit , sadece bir
hazine hazine bulmak için arama verirorada bir şey
gördüğünü ancak tercüme beni sevmeye içimde büyüdü
görerek olmadan doğdu olmadan bir güçtü , bir şey daha
derin oldu ve yazdı ve bana aşk içinde büyüyen ne
görmedim , o olduşey o istedim ama yoktu , ama o her
korkmadan oluyor alacakaranlıkta büyümeye görmek için
sevdim gerçekten kalp altında bir el olarak yalnızlığı
ısıtmak için uykuya korkusu olmadan titreme olmadan ,
sevilen diledi seni görmedim pencerenin vardıama ancak
fark yoktu ve ben dün aynıydı tanınan , ama bugün ,
kokuyordu farklı testere ve duydum benzersiz yüz yüze
bir şeydi ben parfüm o sandal ağacı kokusu hissettim ve
yasemin duymadım dinledi ama , bir araya geldiÖzel bana
zarar ve nefes ve sizin için nefes teneffüs oldu önemliydi ,
ben , seni gördüm sen hissetmiyorum ve orada çünkü
sonu değildi , uzakta ama bu , ileri geleceği göstermek
için bir keşiş istedi ve tahminvermek olmadan , seni
görmeden bakmak için pencere , arka planda vardı sen
denize taşınan hava ile kendinizi ilgili deniz ıslak nefes
kokusunu bilmek sizi verdi ve sevinç o , kum denizi
gördüm ne oldu, nemli hava ama nefes .
Ben bir sigara düşünceli ışık ve varlık arasındaki uyumu
zevk ve konuyu düşünme beni sıralar arasında dolaşmaya
yapar ve ben , bu garip yazdıklarını sigorta tel okumak hiç
yazar ve okuyucu arasındaki fikir ve hedefleri etkileşimleri
düşünme akar , ama ben birini biliyorumBen belirsiz
sigara dışarı gitti iletmek veya olmak istediğini ulaşacak ,
neden gibi okumak ve ben olacak benim için düşünüyor ?
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!Bilmiyorum , ama manevi ve entelektüel kurtuluş biçimi
beni de içerik benim okuyucuların diliyorum yapar gibi
yazmak ve de ben , zihin sevgi lately'm daha somut değil
çok ışık ve enerji ama yazma ve hedefleri anlamak başka
bir tür için seçtibilge , daha sevecen bir şey okumak için
seven birisi için yüksek sesle tür sözler aşk ve güven
çatışma olmadan ve ben daha doğrudan ve somut
kulüpler benim sözleriyle ikircikli olmak isteyen olmadan
sevmek açık kollar , ile beraberim birleşir duygu duygu
olsun istiyorumyazar yakınlıkları okuyucu , bu nedenle her
zaman spontan ama bir araya gelip harfler ve form cümle
her zaman bağlantı ve çok gerçekçi umut düşünme sözler
, bence eğer özür meditative ifadeler arasındaki anlaşma
kelime arkadaşlarına hitap olmuştur ne olmak istiyorum
ama düşünmek iyidirsadece o da ben yazmak ve ben itiraf
ne okumak çok yaygın ilgisizlik değil bana okuma
olağandışı için ortak bir Mağribi filipe ile bu basit bir
şekilde mevcut veya oluşturduğunu söylemek sadece var
bir şey gibi saçma eğer ,Ben biraz okudum ama bana
bunu yaparken de bana bu okuma ve okuma ve
düşünmeye devam benim mücadeledir düşündürüyor .Ben
başkasının düşüncelerini düşünüyor düşünmek fazla
minnettar ve mutluyum !Belki taş kaldırım delikleri kum
ve toprak sert ve bağlantısını hiçbir yeri talep altında
birleştirilmiştir girer üzerine yağmur gibi hissediyorum
hissetmiyorum , hiçbir boşluk veya başka bir taş etkili bir
ilişki taş işte , toprak , kum yüzden bunlardan yürüdüveya
kum veya toprak olmadan ama katıldı ve parke taşları
Mason olarak birleşmiş gereken tüm dünya üzerinde sevgi
mükemmel mason eliyle birleşik soğuk taşların arasındaki
ilişkiler etkileşim çeşitli taşlar bağlayan ve kalplerini
açmak değil adambaşka herhangi bir parçasına moldable
taş ama duygular birlikte herhangi bir ağırlık ya da biz
insanlar çoğu yük acı öylesine yürümek turu yok cesaret
153

zaman aşınma standı adet bir dizi olmalı ama onlar katıldı
eğer etkisi küçük kartıdıraşk sevgi ile diğer parça
zayıflıkları olmadan bizi birleştiren kum ve kir olacak -t
tüm parçalar bir araya ve iyi ise , sadece Arnavut
kaldırımlı adam kendi taş mükemmelleştiriyor ve diğerleri
birlikte güçlü ve bir olan katıldı küçültülmüş giyimdünyada
uzak ve katı yolu her taş erkekler ömrü olarak sahip
olduğu yerde taş koymak için kum başka bir şey giymek
uğrar varsa bize lego türü birleştiren şey , tüm birleşik ve
kusursuz bir kırılmaz kale hani olduğunuadam taş aşınma
nedeniyle değiştirilir ve ömür boyu küçük büyük taşlar ve
doğal taş gerekli yeryüzünde bir adam doğru siteye
uyması için kalıplı olacaktır olan diğerlerini uygun öylesine
olanlar vardırtüm parçaları herkesin bir yere sahiptir ,
böylece birbirine uygun ve diğerleri bozuk parçalar , tüm
dünya gezegen yeryüzünde gerekli bir resim olmadan bir
bulmaca olmak üzere daha az önemli olan bir bulmaca ile
görmek ihtiyacı olan tüm erkekler vekadınlar hiç kimse
her şeyi arazi yaşadığımız ve bilmeden birbirlerine bağlı
büyük bir bulmaca olduğunu yaşayan ve burada
birbirlerine bağlamak için nasıl bir yol vardır , bir şey ama
tüm bulmaca daha fazla hak sona oynamak , diğer
çarpıkama biz bir kaldırım yolu istediğiniz tüm varlıklar
arasındaki uyum sonra hepsine uyar doğal kim aynı
amaçla diğerleri hissediyorum görünmüyor ve doğruyu
söyleme , eğer kendimizi tanımlamak gibi eşleri arasında
sevgi ve bağlantı için hep birlikte çalışmaduygu
paylaşmak için bir şey ve maliyetleri paylaşmak da
yaşamak için acıyor ama eğer sorunsuz çünkü eğer zihin
her şeyi çözmek ve değil çünkü biz kostümlü duygular
bizim yüz bizim yüz vardır ve size kimse yüzünü gibi
göstermek gerektiği gibi zamanve ben olduğum gibi
üzgünüm sanki ama ben ve yüzünü göstermek ve benim
yüz para bana aldım çünkü hiç çok pahalı olması değil
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satılık değil nasıl göstermek ya da ben , satışa olmak
istiyorum başına bir ama bir şey satın izin neadam kral ve
taç değilim çünkü tüm satın demiyor taç lehine euro
karşısında eminim bir duygular orada zarar vermez ,
çünkü acı ve satılan değil varsa satın alındığı ile adamlar
istiyorum istiyorum mutlu değilpara görmedim çünkü yüz
her şeyi gösterir ve biz bir gün taç pahalı yerini ve taçsız
aynı acıyı yüz olur , çünkü hiç kimse yeterince iyi iyi değil
çünkü biz ne bana onları almak için küstahlık alıraynı
heves sevmek tutku sizin ihtişam var ben tutku sadık
olduğumu gerçek , yanma ve hatta ağrı aşk hayali hukuka
bizim hayal oldu ve ben dünyamızda aktör olan
duyuyorum sessiz film oyuncusu amabizim geçit şarkı
söylüyor romantik bir film çekimi olduğunu " bu acı
olmadan bizim yanan aşk " seni daha sonra olacak olabilir
ikimiz de bakmak ve aynı bir gelecek , aynı kursu aynı
perspektifi bizim köşe bakınhayat aynı uzay tüm yol açar
aynı yoldan aynı şekilde çalışma sonunda idealize ve her
zaman nefes sen yara değildi çünkü sen zarar vermeden
acı görmek zor gelecek korkuyor idi nefes nefes
projelendirme all'm uyuyor biliyor oldu evetBen hayal
evet çünkü eğer ben bilmiyorum ve hayal güvenilmez
ama biz beraber ben yaparım eğer asla bilemezsiniz
nerede biliyor yanıt iletişim evet hatta sadece burada
olmak ayrılır biliyorum ama ben burada kendimi
buluyorum ve orada seninle her zaman orada değilimhala
seni konuşmak gülümseme gülmek tepki bana size
hareket sadece hayal çünkü biliyorum ama hiçbir engelle
tüm iyi kenarlıksız beni hayal ve biz her zaman burada
birlikte veya ayrı bağlandığında hem sana ihtiyacım
yoktur veBen size sadece ben uçuş tökezleyerek ama her
zaman düşebilir ya da bana aleijo benim arzu sözünü
tedavi seni karşılamak için olacak ve yok çalıştırmak
yolculuk bir öpücük için istediğiniz gibi istediğiniz kadar
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biz uyum içinde her zaman kabul size görürsün görmek
bakmak sizi onaylamasıBen her şeyi bulmak ve ben
gelecek seni gördüm gibi olacağını hayal etmişti çünkü
hiçbir şey bilmiyorum ve ben isyan aşmak değil ben
yazdım ve ne hissettim benimle hep yakın istiyorum ne
sen okurken siz de beni hissetti hissediyorumsavaş bile
ben seni görmek hayal biliyorum bakmadan görmek
istiyorum, çünkü karga kimse gerçek emperyal fethi suçlu
olduğunu disculpa ve aldatma olmadan bakışta idi hayal
değildi .
Birisi hırs kazanmak ve ulaştığı için daha sonra çok mutlu
sinirli ulaşmak için kazanmak ve mutlu ve varsa daha her
zaman daha fazla herhangi bir coisita istiyorum çünkü
geçici mutlu tutulan oturmak istediklerini ulaştığında
hükümsüzlüğü veya sıfır görsün , hiç kimse oyundan
çıkmakBen şimdi mutluyum ama following've mr sonra
şimdi başka bir dilek düşündüm .Genius bana üç dilek
değil ama Arem arzuları ve şimdi bile mr verin.Genie
canım , bizi vakarlı her zaman kişisel ve pratik idealizm ,
bu nedenle bir davranış ideali ve sosyal bireysellik
savunur takip için bu karakter Ben güzelliği arkasında
daha küçük bir şey gibi hissediyorum oyunculuk tutum
işaretler bu farkı değil kaybolurve bir düşünce, bir fikir
olarak arayan veya bize izin verir doğanın gücü bize
herhangi ai özel talip ne eşsiz varlıkları ve aklın kendisi
jeneratörler kim olmak için bu gurur ulaşan nedenle uyum
için bir yol gerçekleştirmeksana bir gün önceden iskele
size tahammül tahammül ama aynı zamanda aşk ve
bahane bahane ve uPA olmadan tüm suçluluk kırık falls
bir paraşüt olmadan gitmek isteyen olmadan inanç
sonbaharda ayakta mücadele inanmıyorum !Ben kalp kök
arasındaki bağlantıları var yaratmak isabet neşeli kadife
çiçeği renklerini bana parlaklık benim hayranlık ve güzel
güzel saçlar ağrıları iyileşmek nefes , yaşayan herkes gibi
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, seni istiyorum Your yeşil , kahverengi prenses çekicilik
sizin ruhcennet beni alır gülümseme o dokunuş el bu
tutku için şükran hoş geldiniz yalnızlığı öldürmek için
Seni ben tekrar baktım aşk bir jest olduğunu ekledi sevdi
sevdim onarmak için döndü fark baktım gördüm .
Sen öylesine vardı ve ben bunu ne kadar sana sordum ve
neredeyse choravas üzgün hissettim gibi değildi gördüm
benim için çok dedi ve bir gün kendinizi bulursanız ben
senin gibi değilim ben memnun sordu gibi olmayın yüzden
sordumbir başlangıç noktası olarak beni düşünmek hayatı
bir harita olduğunu düşünüyorum Kayıp ve ben seni
bulacak ve ben burada ağırlamaktan yer bana verir
yolculuk ve zaten benimle hesabı ve saklanarak bana
sahip olduğunu hiçbir başlıyor söyledibir beijito ve her şey
güzel .
Konular beni unutma hatırlatan ederken artık hiçbir
geçmişle modernize hissediyorum bugün bir tema görmek
ve hissetmek ve kendinizi benimle tüm şiirlerinde cümle
içinde kelimelerin harfleri gidelim bir sloganı Hani
dekorasyon olmadan çalışma dinlemeden duruşmayı
okumadan yazma yaratmadan düşününgöz ve eski yüzünü
hissetmeye göz gerçeği anlamak bu hissediyorum tekrar
tekrar yapmak ve ben ve ironi olmadan seni görmek ya da
spontan hiçbir önceki zaman sanki dakik ve gerçekçi
bugün mevcut bu yüzden unutmak oldu duyuyorum
demagoguery'mBen hatırlıyorum dışında varım iç göz
geliyor ve ben kendimi bulmak artık andı olmuştu bana bir
kez değil olay anı bu yüzüne bakmak anı ama şimdi
neredeyse bir eylemi bu kelimeyi ortaya çıktı için şimdi
kalıra Talep sadece bir şey dedi ama o gün vizyonuna
denk yazmak için bir zevk sürecek ve yazma Gücü yaptığı
gün -gün yüzen yaşayan bir adamın sevincini doğdu ve
neredeyse su kaybolur sadeceaçık ve ihale yüzünü
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seyahat sakin bazen kaybolur ve ne istediğini emin
değildir ama kiraz gibi tatlı olmayı hedeflemektedir alır
senin kadının bayan kızın yüzünde çalışan gözyaşları are
harfler diğer aptalca gibi kelimeler bazenöfke ama kendin
için dünya bir geçit dönüm bir geziden dönüş bir yara
yanan hissediyorum ışıltı ile iç gelen ışık bilmiyorum ve
ben derin bir bakışla onu görmek sana biliyorum nasıl
hissettiğimi biliyor musun korkuBen orada gözlerini korku
hissediyorum yakın bir arzusu var tutku ve ben senin
neşeli düşünmek istiyorum ve o yalnız gecelerde bu
öğleden sonraları isteklerinizi bildiklerini biliyorum birisi
bekleyen gülümseme işgal çalmak almak ama kendini
yapmayız cesur isteklisenin bizim rüya bir nehrin kıyısında
toplantı seni taşır ve taş zor ama ben satır aralarında
yazma yansıtmak oturup eğer ve su çılgın şeyler saf eşleri
vardır taşır suda bir taş etrafında aptal gülümsemehiçbir
şey ama hiçbir şey ve hiçbir şey akvaryum olmadan
hediye bir gün yüzmek özgürlüğünü aramak için yeterli
solunum oksijenatı almak ve böylece evet ben nasıl var
sormak olduğunu görmek merhaba hayal edemez
akvaryumda hayali tipi balık sen ben daha fazla veya daha
az ben dinlemek demekve ben daha ben sıkıntılardan
görüyorum senin az çok görmek asla daha az görülür ve
yapıcı almak kahve inanç birisi bana pençe hissediyorum
kapmak kaybetmek oldu negatif ne endişelendiriyor ve
olumlu ve yaratıcı zihin boşaltmak ama asla keçeyani
tutku öncesinde baktım ben bu büyüleyici sihirli tüm idi
gördüm orada asla unutmaz ve sonra evet ben mutlu ve
herkes gibi mutlu mutluluk istiyorum bana söyler birisi bu
nüfus gelişen isteyen ne beni korurEğer oldu istedim
sadece , sadece sen ve ben düşen yağmur ve birleşik ve
tüm büyü bu damla istila edilir ve yazıyorum ne zaman
hissettiğim zaman tüm bu sevinç aktarılmaktadır tutkulu
görüyorum şey ıslak izledim ben mutluBen hatırlıyorum ve
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gelecekte dosdoğru görmek ve bu ben her zaman ben
arkadaştan daha eklenmiş gövdeli dudaklar gövdeli göbek
dudaklara göbek benimle seni görmek her zaman gördüğü
bir şey oldu ve bir şey olduğunu söylemedi zaman
düşünmek istiyorumistedi ve tüm karanlık orada bu
boyuta girmek karanlık aldığında ışığı söndürmeden söner
asla güneş gibi sarı tonlarında güzel bir şey yaratmak ve
tüm gün enerji yayan benim hayal koymak sıkıntı
bağlantısı olmadan bir şey , güçlü bir keçeEğer karanlıkta
tüm projeleri görmüyorum yerde boş olan hiçbir
motivasyon hayal olduğu bir nedeni karanlık bir duvar
kötü engeller Tentacles düşer hayal göstermek ne zaman
kadar ışığı kadar ışık bez başlar
Ben düşünmek hayal edeceğiz ama sen beni çok iyi
düşünmek , sadece bir şey gibi zihin halktan halka farklı
düşünüyor olduğunu gibi sanmıyorum !Ben beni vurguladı
ve ear'm yeniden görülmesine tarafından absorbe Relax
söyler ses tonu ile kırık tüm vücut parçaları uyuyan
duyguları nasıl hissettiğini hafif aşk değil darkness'm bir
yolcu gördüğünüz gibi biz düşünmek ve hareket her
zaman tek oluyor beuyku ancak gerginlik Pulse'm ayakta
rahatlatmak için bir şey unutmak için daha iyi olabilir
değil belki de son beni serbest ve ben sessiz değilim ama
tepki ama burada durum özen hareket yok sorunun
çözümü için iyi bir zaman her zaman orada değil
düzeltilmiş kuyruklusofridão kapalı vurdu .
Ben bir rüya daha çekicilik fazla güzellik hava prenses
benim ilham ben kalbimi korumak için herhangi bir zırhsız
eylem vardı şövalye savaşçı sizin için değil hayal oldu
uykulu sen açıldı olduğunu vardı biri vardı bir masal
gibiydi içinde seni gördüm uyandım hayal düşündümBen
bir arzu sizinle olmak istedim ona bahşettiği bir öpücük
istedi yalan eğilerek senin yanında seni düşündüm uykuya
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size ağız düşmeye seni sakin zambak petal senin parfüm
bana şaşkın flustered olsun karşılamak için beni neden
kanına görmek kendimi seni hayal bulundubiz beni beni
hissettirecek kayıp çok iyi gülümseyen yapmak vardır
bana kimse ötesine gidelim yıldızlar bana size kendimi
geri ve görmek için çatı olan çok nazik bini aşkın ya da
daha iyi artı sonsuzluk biri çok güzelEğer bana sevinç için
sihirli sizin için gidelim more hissetmek imkansız ben
hissediyorum .
Sen sen bir sempati smiling're çok I eğlenceli en iyi
istediğim most're her şey vardır ve sevimli bir çocuk çok
sevgi vardır istedim yanımda istiyorum çok arkadaşım bu
kadar sevgili olan yürüyerek yaklaşık edilmiş bir bebek
sevimli konumbüyük sevinç oğlum sinir bozucu yaramaz
çocuk dünya vardır are James benim köpek benim
çocuğum ve serin çok bütün gün gülümseme dönüm
benim çocuğum vardır , sevinç duvar hapları şey saf
atlama büyüleyici enerjilerçünkü tatlı gelip TAŞ her zaman
gülümseyen ve sokağa gitmek için hazır bütün gün çok
cool Çok tatlısın bana bana puding ver , bahçe , bir çocuk
benden acercas sizin ve benzeri yaramaz hakkındaseni
yanımda hep seni istiyorum bilmek istiyorum mi
Bulutların altında seyahat güç sevinç iletti şeydi hiçbir
enerji vardı oldu Mars'ta içinde gezegenlerin Mars ve
Jüpiter olmuştur cennet altında uçtu seni sevmek karar
verdi ve Jüpiter size benim gezegen kalem gezegenden
uçan bir burada var mıydıçiçek oldu aşk öylesine güneş
kuvvet ayçiçeği şey yakma amansız peşinde isteyerek
vardı gibi hareket bir rüya bir başarı tutku boyutsuz bir
objektif her şey harikaydı oldu vardı şaşırtıcı nihayet çok
seven baktıYıldızın parlak parıldayan ben ay benim ve
sizin döneminin peyzaj Ben karada ve deniz altında
seyahat gördüm bir gezi oldu gördüm baktı edildi takip
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pencere harcanan ufukta çok önde baktım gördüm
taranan farkkarada ve deniz altında seyahat Kazanan eller
sadece mehtap oldu .
Saudade isteyen bir arzu olduğunu sevmek olduğunu
düşünüyorum ben senin Talep burada olmasıdır toplantı
size olmadan olmanın sizin varlığı cevapsız hissediyorum
yaklaşık kendinizi her zaman düşündüğünü sevmektir
diliyorum olduğunu özledim ve düşünmek ve istemek ve
hissetmek hissetmekt ve seni görmeden seni seviyorum
ve 5 duyu ile diliyorum : görme kapıları olmadan seni
görmek , seni kokusu kokusu olmadan , gürültü olmadan
duymak size yaptıklarının işitme olmadan sizi ve dokunma
sizi kanıtlayan olmadan beni zevk tathatırlamak ve
nostalji hissetmek iyi bir şey dokunun .
Fantezi bir şey yaratmak ama oluşturmak ve ne
bilmiyorum herkes okuma yazma dönüşümü hayal çok
muğlak olduğunu ama biliyorum ama neden yazıyorum ve
ben damla çalışacağız düşünmeye başlayan okumak için
bir şey var bu durum karşısında bir tavır almak zorunda
ilham eksikliğibu almak kolay değil , çünkü vazgeçmek .
Orada bir gün sadece bir gün veya bir yıl içinde macera
veya talihsizlikleri anlatmaya Eğer şimdi bir yıl geçmiş ben
bu 365 her satırda bir 50 günlük süreleri biraz 50 gün 24
saat bir gün burada bir hafta 365 gün bir yıl , 7 gün vardır
görebilirsinizyıl 24 saat kez bazı hafta içi ve 60 dakika kısa
, anı yaşamak !
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korkmadan erer kazanmak Ben yolculuk savaş görüntü
kazanır bir feat geldi gemiye kaptan elle şeyi vardı deniz
kenarında ayışığı oldu .
Bir gün birisi cennet altında kapı , pencere ve korkusuz
uçuş kilitlemek olacağını sevinç - O giderse bilinçsizce
gevşek notlar için beni sürekli karşılıklı anlaşma , orada
lilyum , kadife çiçeği önce çok sıcak bir yerde bir ortam
hüküm dilediğini orada yokfilamentler akıl için çatıda
nemli , ıslak toprak , bir obfuscated lamba ve çaresiz kasa
yukarı solgunluk yok orada gerginlik zorlu bile zor
zamanlar ama anlaşılan ve kalabalığın içinde yalnız olarak
algılanan ne bir kimsenin biliyordum demek kimse
yükselirama burada mevcut olmadan ve hepsi çok isteksiz
gülümsüyor yukarıda kısaca canlı Ağıtlar Ben anlamadım
ne yazdı ama özellikle ben her şeyi gördüm hissettim ve
sonra sadece ağladı için hiçbir şey görünüyordu için bana
verdi , çünkü ağladı ve biliyorum ama burada bir şey
genişletilmiş parfüm olduğunu izin aslave ağrı sinirli tutku
sonra bir şey söylemek için zaman yanmıyor sadece bile
ruhunda güçlü bir tutku ve güçlü vurur gibi bir fikir almak
için sadece olduğunu pompa olmayan bir kalp , bazen
uzak damarlar kan koştu hareketli bir şey vardı çünküher
zaman benim için ya da sevdiğimiz hem nedeni için ve
aynı zamanda sadece bir şey doğar şey ve gelişiyor
reddetmek için değil hak bir son ve bence bir başlangıç
olduğunu nihayet hissediyor şey korkuyor çünkü yoksul
ağırlıklı insanlar oldu ve zihin vardıbir gün her şeyi büyür
ve ikinci kayboldu oldu bu yüzden her şey orada değildi
sadece bir tek gün ve kararsız her zaman zaman gerileme
oldu bir zaman çok önemli oldu olmadan bir an yaşamak
istedim ve bazen yeterince artık çünküBen bakmak ve
hareket bir kalp kazanmak için bir eylem gösterilmiştir
doğrudur ne erken yaşta gerçeği olduğunu hayal değil gibi
yeniden doğacağına inanıyorum şey korkulan oldu ne
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demek değil bir şey ya da kimse olmadan buluş bağlantısı
idio bir paspas ile elini geçerken boşuna o zaman evet ,
hatta bu nedenle değil olmamasından düşünerek
söylemek değil çünkü birinin tarafı hep orada olduğunu
tüm bu sallayarak değildi ama evet böyle değil her zaman
ve asla isteyen olduBen değilim ve çünkü ama oldukça
eylemi bir özgürlüğü olmayan bir samimiyet Hani kavgaya
dönüştü bazen yapıyor , sadece ben var ve zaten
okunacak düşünülen zaman genişletmek ve yazma ,
çünkü hayatta olmak istiyorum gerçek ve evet değilo
yürüdü ve durdu koştu özgür ve akıllı düşünme devam
meyve yürüdü hareketin farkında idi ve ben batıl
inanmıyorum bu dünya aşk için olmasa bile sevdi çünkü
sadece yürüdü adam inanıyorum ve onun buluşları sorular
varsayımlar hayal yanılsamalar olduğu gibi uyumak
içinroket oluşturmak için iyonlar veya proton ışık enerjisi
ve bu görülen ama olur hiçbir rehber üretilen ve adam
adıyla değil altıncı hissi hissettim sadece hayal ve
oluşturmak bu yüzden kaba oldu olabilir olamazdı ama
oldu o kadar gerçektine zaman biz istedik .
Biz anları ile kısaca yaşamış, anlamlı ya da sıcak olsun ,
hiç kimse bu aşk daha uzun doğruyu olduğunu hayal
ediyorum daha bir nefes ile parlaklık yanan ne
gerekiyorsa olan ağrı olmadan sevgi hayal acıyor ağrı
olduğunu söyleyebilirimsevgi dolu ve hatta görme ama
özellikle hissediyorum ve görme , ama ziyade ağrı kalp
geliyor çünkü aşk ilişkisi yanlış aşk duygu koruma
oluşturur ağrı korumak isteyen bile sevgi acı vermek değil
aynı acı vererek sizinBen sadece kum rüzgarda kirpik
isabet aşk arıyorum deniz ben yıldızlı bir çığlığı
tökezleyerek kabukları ile bir plaj görmek dalgaları
gözyaşları görmek bakmak , yani bir tane kalbimi besler .
Ben

acı

ben

görmedim

ya
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da

ayçiçeği

sevinirler

gülümseyen yaşamış anlamak ve güneş ışınları ile
embellishes kendinizi özgür ve çılgın korkular tüm
görmedim taşındı küçük bir şey var ki boğması senin
güzelliğini göstermek değildi çünkü olduBu oldu gibi
birinin o baktı ve hiç kimse ben acı , çünkü fark ettim
yaşamış ve keçe gibi acı bir şey için sessiz kalmadı çünkü
kısaca sadece tereddüt bir adam gördüm çünkü bir fısıltı
şimdi gülmedi çarptırılabilir gibi uzun bir süre için bir
işkence oldugece soğuk Ben bir hiç kimse ayrı yapılmış
arka şeyi ve hiçlik ile yolda geldi fakat kimse emin açıkça
hareket gördüm gözlerinde kısa ve şimdi beceri üzüntü
vardı belirsiz değil Agias , yanlış yaş olduğunusonra
tavana baktı ve her şeyin insanlığın içinde rahatsız edici
bir ses susturma tüm bu tevazu içinde üzücü bir manzara
ve ben yere gitmek zaman beni şanlı istekli bant düştüğü
çünkü sadece ağrı o ve aşağı me Ey ıssız
görünüyordudemiyor birinin rahatsız edici sessizliği o
bana kaybetti ben hissettim sevinç değildi dedi ve yarın
geliştirmek bir gün tüm iken mutlu o adam üzgün
olduğunu çünkü ne istediğini bir gün uyandım olur
Karanlık yalnızlık bir kardeşi için hayır diyemez ulaşıyor o
olsaydı kalbinde sizi oynayacak değil sadece yalnız
merhamet vardı için
Ben senin gülümseme hiç unutmadık ne sana yazarken
oturup bu taşlar şirket yalnız iken hep bundan sonra
zaman size zaman düşünceye , keçe şey oldu ve seni
sadece hatırlıyorum hissettim .
Rüya uyanmak ve bana hala hayal veya düşünce ya da
sadece rüya seyahat olacak gibi merak bakmak inşa
zaman hiçbir şey çok nadiren hayal yanlış bir algı
olduğunu uyandırmak için sinir bozucu ve değişiklik
olmadan her şeyi değiştirir , nihayet rüyaya her şey eşit
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rüya değil .
Ama üzücü bir gece hayatı ve sessiz ve çok suratsız
İnsanları sevmeyen biri sessiz bir yıldız , hatta gerçek
arkadaşı bize animasyon olmak umut birisi güvenilir bir
tane bile en şiddetli ve acımasız bir ortam aydınlatmak ve
bir arkadaşı yukarı çekin , bir ay ışığını parlayan
varherhangi bir zamanda o şekilde arkadaş olmak ve aynı
zamanda o güne kadar arkadaşım kim fark hissediyorum
sadece göbek arıyor inanmıyorum acı bizi uğratan sevgi
ile bakmak değil inanç olmadan kayıtsızlık ile bize bakar
nihai birisi olacakarkadaşım ve adam her zaman başka
doğduğu andan itibaren yaşam tarzlarını köklü edildi
başına gelen bir şey yapar , çünkü bilmeden söyleniyordu
eğer bir gün adamın hiç kimse söyleyebilirdi olacağını bile
zaman acı aşk inancı hissediyorbüyümek ve sonunda
adam herkes önizleme biliyordu ve o adam ve onun varlık
olduğunu niye bile bilmiyor yaptım her şeyi ölmektedir.
Ben yine bana köpüklü ve güçlü yıldız gibi parlıyordu win
oldu görünümünü parlamaya devam gözüm duygu güzel
yakalanmış belli bir parlaklık şey tetik yoğun yaptım ve
ben baktım aşk bir neden vardı gözlerinde gördümEğer
ben olmak istiyorum nerede olduğunu görmek tutku
benimle her zaman olmak istediğiniz birisi ağlamaya
benim omuz olan bu kaydırma yazılır aynı şekilde gitmek
istiyorum ve ben her zaman parlayan bizim Mehtap ve
aynı yıldız ile kazanacak yere diliyorum hep am.
Ben ne sadece nihayet her şeye rağmen olabilir ki bilmek
istiyorum başladığı yere bilmek istedim ve sona ötesinde
oldu evet olayın haberdar oldu iddia olabilir bilmek
gerçekleştirmek için bu yüzden bile yeterli bir anlayış
bilmiyorum anlamıyorum ya anlamıyorum hangiben bunu
radyoda müzik geliştirmek dinlenmek ve beni götürsün
zamanı gelmişti gecenin derinliğini gördüm karanlıkta
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baktım sadece tutku çünkü sonu seni unutmayacağım ve
her zaman her durumda bizim sevgi güvenebilirsiniz ki
tahmin edemezsinizo sır tutar ve her zaman iyi bir kulağı
var sessiz gece aramaya benzer ama biraz olsa her zaman
işbirlikçi diyor ve bu yüzden mutluyum , çünkü gece , en
hassas duygularını paylaşmak bir arkadaştır .
Bir özgürlük nefes hapis duygu seyretmek , görmek için
diğerleri olmadan yanıp gerilim sinirleri , daha banal bir
şey özgür ve doğal olmak istiyorum çöz bize yayımlanan
bağları artırır anksiyete rahatlatmak için bütün dünyanın
esir yaşamak nasılseksi ya da ben nasıl çalıştığını hayal
yazma ve bir şey hayal sahip oldu ve hissediyorum standı
ve ben o da okumak için umut memnun zihin geçti şeyi
yazmak görmek kaba benim varlık temsil veya .
Bu bir göz yaşarken bir nefes sigara dumanı başka nefes
göz ardına nefes genişletir yüzleri ne olduğuna
inanıyorum nefes dürtü duygu toplam kaybı af için bize
iter Bu bireysel yalnız pozisyon ve amaçsızca bu
kaybolmaBu bağımlılığı pozitif tutum bu azim çaba
geçmek meyve sihirli oldu bir gün gitmek zaman umut
geçirmeden dakika önce ben şimdi başka bir nefes sürekli
aramak bir şey , bir kelime için yavaş yavaş sigara yakar
geçmek izlemek olduonlar doğadan kaynaklanan ve daha
iyi ve daha olmasını istiyorsanız iyi bir şey , hatta istisnai
orijinal olurdu!Kazanan ve nihayet tüm aşağıdaki koşulu
ile yanılsama için bir yakalama olmadan tüm elimde
sessiz gece sabah fatihi ezici mutlu ya da istediği sırf çok
mutlu olmak için
Ve biz ben de yeniden doğmuş zaten ustaca alışılmadık bir
şey içine sıradan hale yaşamak değil nerede olmak ne
duydum duymak yaşamak ve değil mi yaşamak için
mutluluk yatkın herhangi bir century'm bu gün bugün
şeyler hissediyorum nasıl tüm parçası olarakbazı mengene
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veya herhangi bir erdem köle eğer biz ben her zaman
hayal her şeyi inanan her gün yaşıyoruz şey farkında
kesinlikle önde gidiyorum umursamıyorum bilinçsiz bir şey
mevcut bir gerçek başarıdır can onu çevreleyen ve onu
bırakırbir kez olmak onların eylemleri ile hükmetmezse
olmayan bir kişinin nihai özgürlüğü ulaşması için duyuların
hayal sinekler özgür yaşamak için , kalp kiloluk yapar
çalışır atlar .
Bir gün çok hızlı gidiyor olsaydı başka atış dünyanın en
çılgın yarış döndü yavaş ama istikrarlı ve emin bir adım
attı gibi bana geri yakında duran bir tarama nefes ve bir
kurtarma güvenle devam ve yaşadığı ısrar kaybetmek
başardıırk denir hayatım mücadele ve üzeri ... iyi vadede
yerleştirilmiş mutlu olma hedefine ulaştığını onun için oldu
yalnız mücadele gerekli özgürlük ve bu yalnızlık kardeş de
her zaman yalnızca vurgulanan ilk ve çıkış yapan birBu
mücadele ruhu iken Sonunda sadece ilk ve son çalışma
yalnız kendiniz olabilir ama biz asla yalnız öncesinde
hayatım var ve bu canlı ve bir döngü doğaldır ne zaman
başlıyor ilk ve son olarak çalıştırılırsonunda yola ama
hayatta orada kazanan noktaları tek bir yerde böylece ilk
hayat ve başka son ama kaybetmek her zaman kazanmak
hayatın yarışta ve aynı zamanda hiçbir atlet durdurmak
asla ve mücadele ne olduğunu ve başarılı !
Eğlence Powered by , equacionei meditasyon ve nihayet
huzursuzluk adam bir parti harekete geçti sadece zaman
sessiz olmak için ayı olamaz değil yaşıyor biz dışında
sabırsızlıkla şey aramak için içinden gelen mutluluk
aramak gerektiğinde mutsuz olurhem de bu endişe bizi
üzücü yalnızlığı tahammül yapar ve bize hayatın bir otistik
bir şekilde ama en büyük mutluluk düşünmek bulunamadı
çünkü biz hiçbir şey istiyor mutlu dolgunluk bir ulaşmıştır
kendimize
yaşamak
sağlanabilir
güçlendirir
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durdurulmasınıiçimizde .
6tar var ... 6tar orada istediğiniz zaman için var ... 6tar
gerek yok 6tar bile değil ... varken ... ... 6tar sormayın
orada 6tar ben 6tar orada beni ... hissetmiyorum ne
zamanalevler ... orada 6tar beni düşündüğümde ... 6tar
yanlısı gelirse ... orada 6tar orada hayal zaman ... 6tar
orada isteyen bile değil ... 6tar orada sadece evet ... 6tar
orada beni çünkübenimle hayal çünkü aşk ... 6tar çünkü
sen varsın ... orada 6tar ... 6tar orada 6tar var bence ...
Ne zaman orada ... burada 6tar olmak ...
Hiç seni görmek ve ilginç kız kız baktı derseniz , bana
baştan ve hiç sadece çok gostas- hissettim wanted böyle
güzel ve şehvetli dönemler isteyenler için bir kadın vardı ,
parlak bir görünüm neşeli ve parlak gülümseme şey
vardıEğer büyü ?Benim gün- gün oldu .
Bir gün bile korkuyordu ben sırf ben ne diyecekler
bilmiyorum hepsi düşünce ve sonra yazma farklı olmak ve
şimdiye kadar burada görmek , dünyanın birinde bir gezi
sona erdi ne anlatmaya çalıştım olacağını ne bilmeden
rüya olduğunusessizlik var ve kimse kimsenin başkalarının
hareket yok cesaret eksikliği değil ne yapacağını sadece
yapmanız gerektiğini düşünüyorum acı , ama onlar
bakmak ve çıkın ve düşünmek görmek bilmiyor birinin
refahını göz ardı etmek nasıl biliyorum !Sigara sil ,
çatışma kalan şifa arzu olarak başlar .
Ben kovmak ve oluşturmak için yazacak .Onlar iki dakika
yazma gerçeği başlar harcamak ve başka bir şey size
değilsin var .Ben , diğer taraftan en doğru , kazanmak
olan bir savaşçı hissediyorum hissediyorum .Silmek bir
sigara 16 dakika , bunu relight arzusu büyür .Eğer ne
oluyor hissettiğinizde Her şey gider .
Ben bu yüzden beklemek gerekecek düşünüyorum .Her
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şeyi kazanmak için dürtüsü arzu zayıflığı günbatımı olarak
gelecektir .Arzusu ile sürekli temas var .Ben kendimi
görmek son süre sonra yarım saat düşünüyorum ve ben o
zaman geçti ne zaman hissediyorum .Roketler , her avans
kutlamak için böyle dakikada saniye seyahat vardır .Ben
peşin ulaşacak nasıl düşünerek , biraz hissediyorum
.Erişim sigara olduğundan bir aksilik var .35 dakika iptal
etmek istediğiniz hareket işte .
Mekanik ve prosedürel modu hareket , düşünme değildi.
Ben durumun tükenme bir süreçte bu erişim vardı .
Spontan oluşturma , beni kısacık Recoloco .Kelimeler ,
eylem ve bağlantılı cümleler .Ben planı iptal edebilir
radyoda duymak , ben yansıtmak ve kuzey hissediyorum
.45 dakika daha ve bir sigara beğenirsin , ben tabii ,
düşün!Tüm ama hemen hemen her şeyi bana düşünmek
ve biz yüzleşmek gerektiğini yapar .
Ben var 30 20 yıllık bir sonucu olan bir saat .
Biz % 33 bize verebilir % 100 düşünme yaşam % 66
yaşıyoruz.Karmaşık , ama açıkladı .
Ben gerçekten hareket için bir araç incelemek için
mücadele ve hırs varsa
Kolay değil , zor değil " sadece " sigara dönmek için .Bir
seferde görünür ve proje değil bir rota izleyin.
Tabii ki durum duman .Benim doğa saflığı içermesi
gerekiyordu .
Onlar iki hours 03 dakika geçirdi ve ardından esfumacei
düşündüm .
Eğer ortaya Will , bir şey sortir olacaktır .Ben bir şey
almak için gittiğini düşünerek , yüzü gülmeye başladı .
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Kolay pes oldu , ama ben ısrar ediyorum .
Güçlendirilmiş ve düşünce sadece ben kazandım demek .
Doğal olmayan bir şey anormal oldu .Ben yansıtmak gibi ,
en iyi tip uyku taklit ediyor .
Irade gelmek ama kaçmaya olmaz .Ben hiçbir ışık değilim
, ama enerji kaçırmayın .
Beni gölgede asla bir yıldırım gücünü hissediyorum .Ben
bu şeyi dönüştürmek için tereddüt etmeyecektir ,
değişecek .
Ve ben olacak , çünkü bilecek .
Bir sakin ve sıradan sigara , can sıkıcı biraz daha
tereddütlü .
Bir gün bir martı geri getirmek istiyoruz come'll zaman
hiçbir şey yapardın gibi tutku dev bir sevgi ve seni
düşünüyorum her zaman anlayışlı vardı açıklamasına
katılan olmadan tüm bunların üzerinden , kayıp istediği
zaman ne yaptığını vardıBen bir yanardağ size mutluluk
bakmak oldu gülmek , özellikle dev aşk , her zaman
muzaffer her yerde her zaman istedim benim dünyamda
gelen derin bir arzu hissettim kalbini heyecan gibi olmak
istedim ben orada , burada kaybettibu bizi bağlayan ve
asla bize bir tesadüfi karşılaşma niyeti kaldırım zaten
hiçbir şey figürü gördü ve kaçtı demek nehri üzerinde
köprü hayal vardı , ve sakladı asla ayıran mevcut olan
tüm aracılığıyla tüm elektrik , daha güçlübal harfler gibi
bir gazetede okudum tatlı sözler değil saçmalık anlamı
vardı ve rüzgar esiyordu geçmiş bir şey gömüldüğü ve bu
yüz ekranda boyandı ortaya çıkan sanat parçası olan
sevilmemiş çerçevesinde bir fırça ile boyanmış düşündüm
vardı , olduöyle ki yaşları .
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şekil
Kaçmak , koştu ama o beni yakaladı ve beni çekti , onunla
götürdü .
Gördüğümüz yok ama bu yayar rakam lanetli .O bir peri
gibi bir görünüm deneyimi tanınmaz şeklidir.Rakam
mırıldandı : Hiçbir yüzü olan bir adamın korkuyorlar !
Evet - Ben biraz korku ile cevap verdi .Ben sadece ışık
varlığında var çünkü Korkma .
Ben ışık ve enerji konuşulan ama asla yüzü voluptuously
habersiz ve görünür ve fiziksel elde etmeden kaçan
çalıştırmak bir adam .
Şekil ışık olmadan yaşayamaz karanlık bir varlıktır .Garip
karanlık ve sessizlik sizi gizlemek gölge vardır .Ancak ışık
ve siyah yüzsüz o şapka ostentas ile dalgalanmaları .Ben ,
cennete yükselmek için görünüm ve metamorfik ışık
bozulma ile büyütmek .Ve umutsuzluk Sultan hava ile
herkes Nehri nehir gökyüzü boyunca siyah gökyüzü hızı ile
cevap ve kristal ve sinirli yağmur damla beni densifico
.Ama yüz su ile bir adam için bedenimi delip ve kendi ana
gabardin emmek değil .Bu gölge yapılır .Bu hayali
rakamlar kovalamaca karanlık ve ışık talep kaçan , ölü
gece bana göre yeniden yapıldı .
Ben talihsizlik gölge bir dostuyum .
Tüm kötülük yok rakamdır .
Bu kayıp ortaya çıkmasıdır.
Yaşam boyu zevk biçimi olarak çığlık karanlık ruh çıkar ,
Başkalarına koruma duygusu ve korkunç uğultu ruh .
Ne zaman yükselir ne de düşer ama aldatmaca bok
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yükselir .
Ne görmek gerçekten yüksek ve uçurumun değildir düşüş
olduğunu .
Dalgalar , yeşil ve
yükseklikleri üzerinde .

mavi

yalanlar

soluklaşıncaya

Başkalarının ilkeleri olarak kırmızı alarm Dalgalanma .
Bir yüksek sesle ve sessiz çığlık umutsuzluk derinleştikçe
karanlık , kasvetli , anlamsız her zaman mevcut değildir .
Yani tutku içerir olağanüstü büyü karşılamak için ifade
eder.
Bir yakalama olmadan , mektupla mektup kelime edebi
duvarı nedeniyle mola için yazma ve varlık karşı olmayan
bir kırılmaz memnuniyet gözyaşları akar kaçınılmaz
gerçeği geliyor ... ama canlanmış olur gibi görünür ve
inşagöz kamaştırıcı varlıklar arasında olmanın kendi
büyüsünü iter ve uzun açıkladı telaffuz arzusu ateş yanan
içine kaybolur nasıl Antarktika buz .O yazıyor ve bir ruh
oluşturma makinesinin dökülme çevirir .Hatları ve sözler
arasında burada bir düşünür ve diğer yorumları budur.
baş dönmesi
Bir başlangıç , bir uçurum , zaman geçici değil çünkü
.Kötü bir başlangıç paralel sonbahar , arrefeço .Heyecanla
beni dengelemek ve ben , dalış atlamak .Ben beni boşa
değil , atladı ve baş dönmesi hayal .Ben seyahat hayal bir
şey irkilir hızlı kalp .Ön tarafta , ben havadan kaydırmak
için ikinci bir ömür gördüm .Bu sonbaharda en yere
vurmak serbest düşüş oldu ... hava havalandırma arka
planda parlayan ıslak katran yol soğuk !Islak asfalt parlak
ve köpüklü gökyüzü hatırlıyorum karanlıkta parlıyor tatlı
su hissediyorum ve zemin , güçlü geliyordu ne yok
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edeceğini bu darbe o kadar güçlü oldu.Saat durdu ve
onun düşüncesinin anı ölümsüzleştirdi olmuştur .Rüzgar
üzerindeki hızlarda kargaşa geldi ve kendisi döndü
kıvrılma ve gül , gül , geç olacak hızla artan düştü bu
yüzden sonbahar yükselterek onu aramak için bir önceki
anı döndü .
Gibi hissediyorum gururu ben sofrais asla başka umut cilt
birbirlerine hissettim ve görmedim diğer uğradığı birisi
gurur poz bu engeller bu şekilde doğan kayalar orada
yollarla yardım ve karşılıklı yardım ruhu yükselir
görmekBen inanç dünya sonuna kadar mücadele ve sizi
temin ve nihayet olması ve tüm sonunda bir hit bir duygu
geçer darbeler indirebilmek için birbirleriyle ve orada çit
sanatı kendi dünya eskrim bilmek altına almak için geldi
çünkükılıç kazanmak ve parlar ileri düşen zaman , ağrı
hissedebilirsiniz kazanan ve kaybeden olmak ama yükselir
ve düşer nedeniyle sahip bir acı istemeden iletim gücünü
mücadelede hayal acıyı kazanır bir savaşçıyüksek son
hareket ve tüm savaşçıları istenen zafer hak kazanan ve
kaybeden zafer hakkında varsayım .
o sabah
Zaten gece süresi geçtikten öncesinde olduğu eski nemli
sabah karşısında çığlığı belirtti anlamda geldi ağlayarak
uzak olmayan bir aşırı bir anlamsız ve üzücü şafak
gözyaşları ve gelecek güneş dikkat dedi ve gözyaşları
buharlaştırılarakaşağı çalışan ve basit bir gülümseme
hayran geçen bulutlar dünya kontrol edecek gelmek ne
karar bana verdi ve bu gerçekten kararı sınamak Eğer fon
dakika hissediyordum duygu ortaya çıkacak yoktan değil
yapılan edildicesaret ve azim ile ilgili gelen alışkanlıkları
beni boşluğu umut beslenen ve sis açıklık ve hain rüzgar
elde bir şey elde etmek arzusu geldi .
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Luck mücadelelerinde kendimi ve ilerleme sevmek için
zaman başlattı ve şu günlerde o gün büyü gibi işaretçi ,
beni saat, dakika ve saniye okuma ve serbest vurmak için
kusursuz atış doğru olduğunu savaşlar olurdusevinç ve
sevinç çoğu insan farklı asma zihin kesinlikle sadece surtir
olur olur idi daha fazla gördüm .
ağ
Beni manzarayı gördüm ve çirkin değil topluma baktım
her şeyi bağlı ve her şey bir web gördüm ama örümcek
gerçek tiyatro ölüm örümcek ziyareti bir komplo olduğunu
düşündüm ve web onun a oldu etrafına ciddi
baktımyemekten tür en çok ve en renginde ısırılan
insanların acı örümcek aldı ve o uykuya bu yiyip bitiren
calhava düştü nasıl tüm web örümcek ölenlerin çirkin
ölüm ortadan kalktığı ve mortalite bu oldu yenik olacağını
hayalweb , örümcek ve yaşam korkusu olmadan ölümsüz
olma rüyası tüm yenik ama bir ağ oluşturmak ve çirkin
almaz yaşam için iyi olabilir sonu örümcek bakmak
yaşamak ve iradesine sahip ama bizim kadar oancak web
gelişen oldu bina inşaat ve hiçbir çözüm web , çirkin
örümcek ve benim hayal olduğunu örümcek altında her
zaman bir şirketin / web bir döngünün sonu .
Kahve ışıkları kötü ve kavrulmuş kahve arasındaki sönük
sigara almak bu uzay insanların nereden geldiğini iyi
katılımlı bir havadar , her yerde bir hedefi var o
yazıyorum bu alanda bir döngü oluşturmak ve gelecekte
kendimi görmek olduğunuBen benim gün -gün bile
instant'll için rahat enerjiyi hissediyorum arasındaki
çizgileri aydınlatmak için umut özel adlandırılan kahve
ışıkları günlük süreç devam yaklaşık bir başına bu alanda
gün kendimi adamak hangi yaklaşık 2000 saat ulaştı
umutbir sabit oluşturmak yazmak için , dolaşmak ,
düşünme ve yazma tabanı arasındaki hayat var ben
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heyecanlı ve zorlu deniz benim dünya denizlerinde
kendimi hayal bulmak şeydir !Ben mürekkep çok dikkat
veya yağışsız metinler , cümleleri , şiirleri , hatta basit
düşünceler arasındaki güzel çizgiler oluşturmak için akan
görmek yazma okyanusta yüzmek , hatta gerginlik arka
planda ulaşmak için zıpkınlarla harfleri kadar avcılık benim
okyanusta niyetleri var yokfarklı duygular , hisler
hissediyorum , ama ne önemli olan kalpler bizim denize
dalış ve özellikle çeşitli denizleri seviyorum .
Ben enerji Hani için fener fener güç aydınlatılmış boş siler
ışık , sonsuz bir arzu çok tembel bir ışık parlak bir
görünüm ve nasıl uyanır olduğunu , aydınlık alev bir
öğleden sonra yavaş yavaş geçer yanar olur duygu bana
uyanır doldurmakbir bilginin varlığında bir kazanç yoğun
ve bulaşıcı beğenirsin , nefes zevk ve ne kadar iyi her gün
aynı hava her zaman doğru değil gülümseme gülümseme
nefes asla ama ne güzel yapar hisseden bir koku kapalı
vererek yoğun bir parfüm olacak geliyorsamimi
gülümseme , makul bana bana dokunduğunda kurnazca
sakıncası ve bir parıltı çarptı gülümseyen bir sevinç
işaretidir ve bir hayranlık olarak çok doğal ve rahat
zamansız sevinç tedavi mutluluk gibi bir an için farklı
stunning'm biraz derin düşünmebazen gördüğümüz gibi
çok parlak bir görünüm için neşeli bir gülümseme ikiliği
gerçekte görünür .
Fado sadece sen ben yazdığınız her şeyi değil ait
hissediyorum ama ben yazdıklarımla hissediyorum isteğim
arzu görmek için yaş uzak çöl olmadan nostalji ama
merkeze çok yakın işaretler bir hedef fado .
İşte basit , ama bir yazı ile onun ışınları ve sizinle bir
güneş tasarımı yapmak istiyorum size söylerdim birkaç
kelime yağmur yazdı rüzgar Entrust rüzgar dinlerken
kalbim seni almak için kelime azalmadıkar rüzgar her
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zaman darbe bu düşünce iken benim güneş hep günlerde
bile parlayacak için ben benim enerji olduğunu söylüyorlar
ve olacaktır .
Düşün yansıtacak ve hareket veya ifade edilmez
hissediyor ve ne kadar zor sadece var ama yansıtan bir
duygu süreci gibi tepki önce ve düşünce kontrolü eylemi
olarak taklit veya değil hissetmek ve sadece bazen yeterli
değil bildirmektir hareket değilhareket artık bilge sonra
iddia beğenirsin .
Sonra da sessizlik bazen düşünmek asmak ve sadece
olmak demektir varlığı kalabilir hissediyorum yerine bir
tepki yansıtan sonra bir his var .
Engel bazen fail hissediyorum ama ilgi yaşamak ve bize
her zaman , talihsizlik engelleri aşmak kaybına tepki var ,
bu bazen büyümek ve yaşam mücadelesinde öğrenmek
için geliştirmek için mücadele etmektir korkmadan
göstermek kendisini kazanmak için engel değildirBen
üstesinden kazanmak nihayet kazanmak ve bize bizi
aşmak ve yenilgilerden öğrenme değeri kazanmak için
doğru değer vermek ve maksimum zevk maksimize
yaşam özüdür .
Denize yuvarlanan Denizcilik dönen su , tahıl kum iplik
damla damla tahıl zemin üzerinde yuvarlanan bir esinti ,
bir konak gevşek kendinizi elinde batırılmış gibi okyanus
deniz bir başka kum ile damla tek elle kapmakkendisi
boşaltır ellerinde her şey vardı kim duygusu genişletir
ama her şey her şey bazen elde bir heyecan var bizim
kalbimizde ve ellerde tüm hissediyorum ne arasında el
kaçar ve gelişmekte olan ama bir şekillendirme değil
ettikasırga .
Değil ne söylemek doğrudur , ancak mutlak yalan değil !
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Kaybı yanan acı .Nerede , ama nerede?Ben ne yaptım ?
Ben uyanık bekleyen çünkü ben hayal değil .
Sen , gelecek beni, geri titreme bu üfürüm beni
kurtaracak , beni ve yozlaştırır kırmak ve sen değilsin
diyor !Ben nerede , ben daha fazla , sadece yaşam ve
nefes tutamazsınız istiyorum .
Cephede aracılığıyla Yolu ve ilerlemeye beni tutan bir şey
işte .
Çünkü geri çekilme ve geri ben bile düşünüyorum yoksa
değilim nerede olsun .
Ben kayalar ve ateş püskürüyor çatışması , sigara kapalı ,
kaçmak istiyorum .
Kalbim beni ve bir düğüm unties iter biri olacaktır
alevlendirmek için arzu dışarı gidiyor bu sigara gibi
.Kravatlar kulpları geldiğinde ben , gevşek bir iplik olmak
istemiyorum olmaz .
Söylemek ya da benim hakkımda söylediklerini olmak
istemiyorum , ben ne hissettiğimi olmak istiyorum .
Bu düğüm , görmüyor boğazlaşma ve sıkar ve yok ettiğini
.
Bu kravat kırılmış olacak .
Geri sıfıra şey .Ben sadece pozitif veya negatif olmak
istemiyorum , herhangi bir mantıksal takip olmadan 0
olmak istiyorum , ama yapmanız ve gerçekleşmesi gerekir
ısrar .
Bana izin ver.
Neden ağlamak ?
Ben biliyorum , ama ben tutun tutun çünkü gözyaşı
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düşüyor ve gevşek , ben de bazen başkalarının hataları
girmek için biliyorum ve neden her zaman bilmiyorum .
Ben beni bırak istiyorum , ağlamak istiyorum .Gülmek ve
hissediyorum , ama gözyaşları değer ve sıcak bir soğuk
ürperti ile beni bırakır duygu bu acı .Son değil ama her
zaman tahliye gözyaşı kayıtsızlık karşısında gizlenen ve
çalışır bir gözyaşı ulaştığı sonu ilgilenir .
Senin gibi düşünüyordum .Ne düşünüyorsun gibi öylesine
sıradan , standart vardır .
Ben , ben seni ben ne gerek bana ver ve değil ne görmek
istiyorum ne masal umurumda değil .
Bana istiyorum .Hep olduğu gibi sizin için seni istiyorum ,
ne diye düşünmüştüm olduğunu neydi ya değildi nerede
yapmak gibi , sen yapıyordun .
Ben benim .
Ben bir kaç ulaşacak ama ok ne yay var , yalnız hedef izin
düşünüyorum bu hikayeyi nasıl başladı bilmiyorum .
Ben , ben bile ağırlıklı yok taria vurmak için hiçbir amacı
olmayan , benim acı yüzden , kendimi , ok kalbine tahrik
edilir ulaşmak olduğunu hissediyorum .Canlandırır daha
inme ile işaretlenmiş bir yalnız kalp , ağrı irade pompa
için çok güçlü .
Ben özgür değilim .Ben , tamamen ücretsiz olması benim
özgürlük seviyorum , ama benim için aşk kim tarafından
bağlanmış hissediyorum asla .
Onlar beni seviyor diye mi?
Isterdim .Onlar özgür ve birine bağlı olmak istiyorum
.Beni yalnız ve fark edilmeden hissediyorum istiyorum .
Ben istila çünkü , ben uzağa yaklaşan istediğiniz herhangi
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bir şey hakkında düşünmek istemiyorum , hiçbir şey
anlamak istemiyorum .
Ben aşkı istemiyorum özgürlük olduğu söyleniyor .Ben
sadece bana ne bırakmanı istiyorum .
Izdırap , kayıp .Oldu ve artık .
Sol hissetmeden an geldi .
Bu doğa yapmak ve biz yapacağız ne anlatmak ve daha
geri almak .
Ben gitmek istemiyorum , bir şey yapmak istemiyorum ,
ben alamadım nereye gitmek istiyorum .
Be gitti ve hiçbir şey getirecek .
Ağlama , gülme , sanmıyorum , bakmak ve ben ölmedim
gibi hissetmiyorum .
Ne bir trajedi !
Ve ben bir gün ben de ölmek gitmek gerekir .
Nasıl Olur?Evet , ben niye bu , neden , merak ama
iletilmiş ne düşünmek istemiyorum .
Kavga etmek istemiyorum , asla birisi kadar olmak
istemiyorum .
Ses ağıt kim ziyaret ediyor .
Dayan.
Ben , gidecek ben gelip sabırla gitmek .
Ne diyebilirim , ben çok yok , yoksa başka nedenle ben
eksikliği .
Beni söylüyorum işgal etmek istemiyorum .Istemiyorum.
Ben geri dönmek istemiyorum , ben burada olmak
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istiyorum Müzik çalar ve rüzgar esiyor .
Şeytan olmak istemiyorum , cennet veya cehennem
istemiyorum , melek olmak istemiyorum .Ben her şeyi var
toprağı istiyorum .
Ayrılmak istemiyorum , ben neredeyim , ben nefes ve
üzerinde düşünmek , orada bana yer istiyor muaftır .
Düşünün ve kendi varlığını oluşturmak .
Ben sadece hava solumak istiyorum .Hava biz nefes gibi
beni gevşek istiyorum .

Benim varlık iletmek istediğini okuduktan sonra sızmak ne
yazıyordu .
Ben kolay olmadığını biliyorum .Ben çok da anlaşılamaz
olan bu , çok söylenemez düşünüyorum .
Ben reddetmek .
Vehement beni fakirleştirir ne reddetmek istiyorum .
Önemsiz şeyler duygu bir sürü kalbinde yeri yoktur .
Biz bir bakışta görebilirsiniz ne kalbinde işaretleyebilirsiniz
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.
O görmek istemiyorum , al , ama gözlerin gördükleri
hissediyorum .
O göremiyorum
açmayın.

ve

acı

çünkü

kalbin

gözlerini

asla

Ben buradayım.
Beni görüyor musunuz ?Bence değil !Beni hissedebiliyor
musun ?Ayrıca Bence değil !Bana ne görüyorsun?
Um , ne bazen bizi birleştiren bizi ayıran çünkü sen beni
esquecesses diye , sizi yok duramaz burada , ama ben
burada olduğumu söyleyeyim .
Ben iddia olmayacaktır
Ben yazmak ve bu akış izin verir .
Ne yazmak şüphesiz bir gözyaşı olduğunu .
O , gevşek , ıslak , hüzünlü yalnız olarak bir gözyaşı
yazdığım gibi .
Bana gözyaşlarını , acını , senin üzüntü , senin yalnızlık ,
yalnız olduğunu boğulma silin edelim .
Ben hissediyorum , bu acıyı içmek , bana gözyaşlarını
yalamak edelim
Sadece , tek başına .Ben , bu sadece benim benim !
Nasıl mıyım?Benim.
Duygu gerçekten acı duygusu genişler .
Nasıl
biz
olduğunu
hissediyorum
.Ben
yaklaşık
yurtdışından gelen ötesine gidiyor düşünüyorum .
Dahilde istemiyorum , sadece kapalı gelmek için her şeyi
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istiyorum , ben sayfaları , tek yaprak , gevşek cümleler ,
gevşek sayfaları , tek yaprak , gevşek gevşek ifadeler
aynı Görmez bize bak , ama diğerleri için var , ben var
olduğunu biliyorumher kelimemi , sadece çok bir cümle
daha acı mektubunda ben yazdığınız her şeyi , her şeyi
evaporize , esvaísse evoluirei , kendimi boş , acını şey
kaydetmek , ben beni özgür için yazıyorum.Acı
istemiyorum .
Sabah Başka bir gün , taze sabah hava , gürültülü de .Ben
karanlıkta sizinle getirmek ışık görüyorum gece , sessiz
gece , istiyorum .
En sessizliği ve karanlığı katılmak edelim .
Işık karartma yapalım .Taraflar , köşeler , takılar , büyüler
, şiirler , deyimler .
Ben karanlık gecede sizin ışık olmak istiyorum .
Kendimi derin gelgit köşelerinde gidelim gibi arp yüksek
Mermaid oynarlar.Ben kalmak ve ben yazacağım ne
söylemeden sana bakmak istiyorum .
Seni asla unutmayacağım için .
Hiçbir şey !Hiçbir şey yapmadı
Bu sözlerle hedefi null .Ben artık bir gün size söylemek
istiyorum yazmak istiyorum , okumak istemiyorum .
Ama şimdi sadece bir şey biraz istedi .
Okumak eğer ben çok az sana söylemek zorundayım
anlamak , bilmiyorum .
Ne fark istediğiniz entendas ve hepsi , ama benim için
hesapları ve orada bana güvenebilirsin .Ama kimseye
söyleme .
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Benim decepe ölümü bekler .
Ölüm ?Hiçbir ölüm yok !
Ve bu her zaman mevcuttur .Ben ölüm ama seni
kaybetmekten korkmuyorum .
Değil bir şey bana zarar , ama sahip ve sahip olmayan
deneyim olma farkı , nasıl bu kadar olabilir ?
Ben , ben ne reddederek , ben bilmiyordum ben her şeyi
vardı ve şimdi ben bir şey istediğimi biliyorum , tekrar ve
hayır, ben , ücretsiz bana her şeyi ücretsiz olacak şey
istiyorum ben istiyorum biraz ve çok şey için hiçbir şey ,
istediğinizkravatlar ve var olan , bana acı düşecek .
Basitçe , ben olmak istiyorum !
Ben sadece bana olabilir miyim ?Bana ve tüm Evet , bu
istemiyorum şey değildir ." Zamansız "
Hit , durmadan bir anomali benzeri görülmemiş bir akış ile
vurmak ya da bir gün her zaman açık ve ben telaffuz
edecek gibi anında yakın oldu benimdi yapmak için geri
geliyor artık açıldı , ancak daha sonra yaralı yenerek
başladı benimsenin sipariş onu , sonra bir kelime kalbinde
sen ve ben !Olmanın derin üzüntü
Bu farkında olmak ve samimi Hani birlikte yaşamayı
öğrenmek bilinmemektedir , boşluk ihmal edilebilir ve
sahip ait her teslimiyet içinde sanki kaybolur şeydir ,
sadece olmak istiyorum özünde hiçbir isteksizlik
kendinden olduğunuEğer bizim iç arka planda görebilir ve
orada yüksek tezahür apaçık bir düşünün seyretmek
şekilde aşağı bir şey olduğunu görmek , ben biz nasıl
yüksek öz göreceğiz kendimizi yere hangi düzeyde ne
kadar düşük ifade izin vermeyin ,hep merak ütopik Hani
doğumlu canlı olması sonsuz ve öğrenmek için giderek
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yakın ve gerçekten fark ettiklerinde ne değişti çok kendi
kendini her şey uzakta yürüdü ve biliyor bilir ?
Her şey benim sessiz dünyada !Nasıl Olur?
Ben değiştirmek ve tüm yüz hazırım ama Çünkü hemen
hemen tüm dünya sessiz dünyama gelen ?O kadar doğru
olanı yapmak için bana söyler akıl olduğunu !Imagine ? !
Sınırları genişleme olmadan stratosfer bir boyut
yanılsaması , her zaman kendisi zaten hayal kırıklığı
konuşulan kelimenin gerçek yanılsama karanlık görünümü
ile düzeyinde ebedi dışarı büyü hayal kırıklığı girer
;Herhangi bir uyum atıyor basit acı iç çatışmaların Dora
nesil .
, Esrarengiz derin ve hassas bu enerjinin çok daha fazla
harf ya da harf küçük bir kelime olmayan bağlayıcı
harfidir.
İşte sedimenting ve küçük çok yazma söylenen bir menhir
olduğunu .
Boşuna şeyler de size terk olanlar , diğerleri ermeyecek
olacak birçok gelecektir .Zor bir savaşçı için daha
söylüyoruz , ama bu birkaç duracak " kullanmak " , ancak
iç küçük içinde olanlar sadece alabilirsiniz değere sahip
.Live büyümek , öğrenmek , ve her zaman arka planda
küçük ütopik biliyor .
İşte biraz bir gün + , ikisi de okunur derin bilgelik sadece
açıklamak başka yazma bilimsel bilginin sıradan bilgi ,
bilen birleştirmeye olduğunu öğrenmek istiyorum sadece ,
bir
Ben bitirmek istiyorum nerede başlayacağız .
Duman odama iç genişletir .Ayrıca benim iç için , bu ihlal
edilmektedir .Seninle ve diğerleri ile kırmak istiyorum .
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Ben alırsınız ?
Beni ziyaret ediyor ve korku olmadan ileriye taşımak için
bana söyler Mukavemet , gücü ve kuvveti !
Sen benim gün önce sona erecek .
Tüm dış hissediyorum gibi ben ... reddeder bilmiyorum ,
ama burada benim küçük bir hikaye bu sayfada olduğunu
bırakın , benim merak küçük bir hikaye kaldırdı .
Beni dış dünya olmadan bana yaşıyor gerçek kendini
bulmak için ne bu sayfalarda size anlatacağım olduğunu.
Nasıl bu mümkün , biz benim hikaye anlatacağım nasıl
göreceğiz .
Artık peşin için , gerçekten gitmek için hazır çekilmek
.Sigara bu alanı egemen devam ediyor.
Sona erecek nerede bu hikaye başlar .
Ne size her şeyi mücadele etmektir .Ben sonuna kadar
almak ve ben iç benlik maksimizasyonu gibi her şeyi ve
hiçbir şey yaptım diyebilirim eğer görelim.
Sigara üzerindeki kısaca burada geldi sayfa sayısı neden
okumak egale etti.
En kavgayı alalım , bu süreyi olacak
Sopra saat , saniye dakika içinde .Bitti!
Ben sona erdi nerede başlayacağız .
Ben bu sigara havaya pencere ve bültenleri deler hazırım ,
ben sadece hava var bu duman olmak istiyorum .
Ben sadece havayı solumak istiyorum
Ben yüzer ve anlatacağım burada hayal etmek istiyorum
.Ben yapmak istemiyorum Ne , sonunda hep aynı hataları
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yapmaya başlar .
Savaş uzak kilitli değil.
Ne iletmek istiyorum duygular , durumlar ve çatışmalar
olduğunu .
Ve kavga ben varlık kazanan üzerindedir.Ben beni takip
rakam , diğer olmak istiyorum .
Beni uyarır ve bana söyler Benim kendi farkındalık :
ortaya sizi kazanır
İşte ben ayakta , ama bu kovalamaca hareketine karşı
mücadele ediyorum .
Benim büyük , benim öz gelir ., Kendinizi özgür kendinizi
genişletmek , bana benden size olsun .
Ben ne olacak burada başladı .Sorular nelerdir , beni
ziyaret ediyor , bir rakam seyretmek , çekinmeden devam
edin.
Tekrar ve yeniden doğmuş yaşamak ve hissetmek oluyor
mu .Hiçbir demagoji ve yanılsamalar , görmüyor ne
yaşıyor .
Ancak o zaman ilerleme Çünkü , kalk ve söylemek .
Ben neysem olmak istiyorum , ben benim .
Ben olduğunu ve rakamın olacağını olmak .
Ben hayal gibi olacak .Beni takip ederken sana avans
anlatacağım .
Beni bakan ve beni kurtarmak .Sonunda henüz başlatın.
Tüm bu düşünce .Bu arkadaş olan kablo sizi ve sonunu
takip olmak sakının .
Bu an için üzgünüm yok .Eğer orada , işkence sonuna
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gelindiğinde , o bana dokundu ve bana fısıldadı ?
Şimdi ben burada rapor edecektir başından sonuna kadar
.
Şimdilik diyorum , bana gelip zafer beni içermektedir .
Bana önemli sana dönüşüyor .Bana sahip !
Geçen sefer benim koku olacak .Evet, gidersiniz .
Yola birlikte beni üzgün gösterme .Bu arada ben senin
yolunda arıyorum .
Sen geldiğin gibi sen geldin nasıl , git .Ben daha başıboş
bir talihsizlik olduğunu , seni istemiyorum .Sizin varlığı bir
hakarettir .
Ben kazandı asla için , sadece kayıp olduğunu biliyorum .
Hastalığın sigara arkadaşı gibisin .
Parça ve gitmek , varışta orada olmayacak gidiyor gidin
.Dediğim gibi , Emano sizin koku sadece tarafından ...
Teller başka lezzet ve parfüm kazanmak olduğunu .
Belki Bildiğiniz yok
zerreciksiniz olması .

,

ne

sizi

ne

provocas

akılda

Ben biliyorum beri bir kaç yıl hatırlıyorum .Yeter artık
burada devam etmek arzusu yatıyor .
Ben başlangıçta düşünce senin huzurunda inilti , ancak
omen küçük rahatsızlıklar için olacak .
Tabidir ve ben biraz zayıf yaşam koşulları bizim bağlantısı
, ancak felaket ve hayali zevk oluşturun .Ben yoksunluk
ile cesaret .Beni beslemeleri , böylece Çünkü ancak o ,
hafif ve doğal .
Serin, sakin , sıcak ve tazminat olacak uyumlu
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Zaman olarak akan doğal rüzgar her zaman kuzey
hissettim .Hava akımları bizi karşı karşıya fırtınalar olacak
bize karşı bafejado , sadece doğal havanın kendisi duman
olduğunu .
Hangi biz doğada dışarıda serbest akımların uyum içinde
bulabilirsiniz .
Çiçek , büyür ve kurtuluş çok kökünü birleştirir .Toplantı
sıkılaştırıcı nedeni değişen çöl kumları zamanlarda çok
pembe net dilerse .Bizi ayıran samimi ilişkinin
eksantrikliğine , insan kaba bir görüntü azat kadar gitmek
.Biz sen bensiz suni ve sentetik ve dolayısıyla değil
exprimas sanat doğal ve organik değilim , farklı .Nötralize
edecek hareket olmadan , beni mutlu olacağım .
Bana konuşmak gelmek için kapıyı açacağım .Ama aralık
kısa bir süre sonra çıkmak için bırakacağım .Eğer yayılma
farkında Şekil , bana huzursuzluk sabır consomes .Sen ve
biraz daha önem olacaktır .
Hepimiz genellikle çocuklarda , bu aptal aşamaları var .
Onlar bize sahip çocuk serbest bırakmak için yetişkinlerde
bize Ama eğer , o zaman ben kötü bir faz seninle vardı
.Ben geri Hasta sakin gidiyorum .
Ben kapıyı kilitle gidebilirsiniz .Eğer neden geldiğini
Oldukça biliyorum , ama sen gidersen burada da
biliyorum .
Boşluk geniş , geniş damla düşünülmektedir .
Kaçmak , bensiz , sen ve patlar kapsar.Kelime benim
ifade olmuştur , ama yanındaki söyle bana söyleme ilk
günden itibaren , merhaba , ben buradayım , ama o da
işgal edelim , böylece kesinlikle yolculuk zor ama uyumlu
gerçeğe dönüş olacak ,biz aramak ne var ?Yani sadece bir
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kelime sizden , o güle .
Ve başlangıç gidiyor geldi ...
Bu ... son kez terk geliyor özledim .Bir gözyaşı düştü ve
ağlamaya söndürdü .
Beni bağlayan halat , beni boğan aynı değildir .Bir iş
parçacığı tarafından asılı boyun düğüm .
Zihin Estrangulas ve bilinç sufocas .
Ne sunuyoruz yavaş ölüm gençleştirmek ve bu şekilde
yürüyüş ve yaptığımız gibi konuşmak olduğunu.Bir darbe
laminat kısık canlı kesmek daha akut ağrı silecektir asla .
Üzücü bellek ve hayalet darbe üst kısmında .Varlık ve
varlık değil arasında dikotom varlığı idi .Hayat tüm
mağazaları ve anında dökülür fotoğraf anları kaplı .Eğer
beni içimde yaşıyor çünkü.Kaderini siler ve fraksiyonu
yaşıyor.
Aşağıdaki anları yayılan bu zamansız hissediyorum .Sizin
koltuk bırakmadan uçmak nasıl .
Nefes kılan , bu sefer çünkü nefes durdurmak değil ve hiç
durdurabilirsiniz .
Yaşam dürtü nefes almak kadar güçlü .Ama sadece
yaşayan değil nefes .
Eğer yaşamak için sizi terk zaman nefes durdurmak .
Bu nedenle , bir çaresiz bir görüntü ortaya çıkar ki bu da
ne .
Sınırları veya sonuçları , bir sonraki adıma olmadan
.Başka her an olabilir çıkan bu tüm anlamına , biz
gerçekten bize sürekli bizi çevreleyen doğa ne hareket ,
biz hayatta iken kendi kendine kırbaçlama uçurumun
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yanılsama yaşamak olduğunu , ne bizi süpürür ve sadece
bizi oyalardoğa , insan hareket formunun her an aşan
rastgele ve derecedeki tüm kareleri yansıtan beri emilim
süresi içi sadece hayali zihin eğiliminde .
O içini büyütür , ancak oyalama duygu doğadan bize
hamle daha büyük bir varlıktır yakalamak dışında ne
olursa olsun kendini figürü etrafında doğar .Her zaman ,
erdemli , çelişkili sarmad de aklın anında asimile ise bu
girişler öğrenme maç ve herhangi bir ivme çıkamazsınız .
Neyse ki , büyük ve uzak düşünce dalgalanmaları .
Ben Siz karar verin , hep manobraste ... hakkında
konuşmak istiyorum .
Rolleri tersine sessiz tutmak diyor .
Bir kelimenin uçuş eylemidir .Seni görmezden ve sizi
almak gibi .
Sen rüzgar gölge etrafında uçuyor.Gizlemek
istediğiniz zaman , bu nedenle görünmesini .

Çünkü

Görmüyor musunuz ?
Thyself başka ver , sen kim değil basit talihsizlik başka
arkadaşım var olacaktır .
Bu kadar buharda çıkana .
Bu on böylece o sayma oldu , ben açık ve geleceğin
tıklama büyük ve geniş olur gibi görünüm sadece son
duman genişletir ve ne kadar gelecek pencerenin anlık an
vislumbramento gerçekleştirdi.
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