Нд KU - Світло Істини
Простенькі міркування , зроблені в хорошим
плануванням , дуже доза незалежності , глибоко,
цікаво, як ми бачимо , взаємодія дуже хороших ідей,
які привели крок, щоб розповісти історію з мораллю,
яка Мораль цієї історії ... Це історія про двох
конячкихто здійснив подорож через стародавній Японії
, з моменту відкриття , сірий осел був завантажений з
сіллю, дуже важкого навантаження ;чорної дупи
керуватися до місця призначення каравану , бо він був
дуже легкий вантаж , взяв губку до хвастощі його
удача бути дуже грубим способом сірий, не витримав і
був при смерті , коли зусилля каменем падає у великій
калюжі води derretendo-якщо половина навантаження ,
чорної дупи приголомшений дивитися неймовірне мат
пощастило, що там йде підйом , ослаблення брати те,
що залишилося від заряду.Рухомий заздрістю, кидають
у воду в надії, що та ж доля.
Губка вбирав воду, що робить його практично
неможливо чорним, навіть встати , звичайно кінцевому
підсумку поступитися втоми і вмирають.
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Історії дідусем
Любов, як веселка , не завжди присутній, але завжди
з'являється !Утопічна теорія хаосу сформульовані 1 = 1
+ 1 = 2 : 2 = 1а Веселка спіраль утопія
багатофакторний любов закінчується на максимальній
особи потужності випромінювання , цвіте на сонце земля
закінчується
,
нд
надихає
ті
ж
кольори,намалювати світ - я дихаю, ви вселяти ж
повітря любові, і я всі кольори для малювання свій світ!
Всі частиною того, як ми вважаємо, речі і є речі, які
об'єднують, інший відокремлений , але правда не
приховує факти.Мій перший спогад просто просто
спогади, в яких поглинається угоду про ясний день, і
приготуй мені з силою світла з пітьми , і буде
поширювати силу і енергію для всієї constelar
спільноти.Я ставлю себе думати , якщо в один
прекрасний день відстань ?Якщо в один прекрасний
день відстань , буде руйнівником , страшно, шумно,
або був невблаганний яскравий, красивий, сяючий і
енергійним.Кожен
промінь
має, як люди різні
характеристики, різні способи дії , інший світ , тобто
кожен промінь / бути унікальним і ексклюзивним.Ну,
якщо в один прекрасний день відстань , принаймні це
було оригінально.Кожен промінь має форму дії, як в
будь-який момент люди , які поділяють часом виникає
фракцій.Чи повинні ми діяти на пучок / бути , ми могли
б змінити напрям і пункт призначення.Що стосується
призначення і в перший раз я посилатися на ім'я Бога ,
в один прекрасний день прийшов, є розмова
переконання і віру з послідовником Корану, який
розповів мені таку історію , яку я опишу : ви Дана
градля рук і лютий просити Бога, щоб залишити вам
максимальну кількість балів і залишив вам наплювати
.Моя дорога , історія зводиться , але хто , нарешті ,
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випустила інформацію?Але крім цієї історії , я хочу
сказати вам, що у нас є дія і радіус / діяти з
навколишнім середовищем, кожен кидає кістки з вашої
енергії / форми / поведінки .Я знав, що це буде
трансформатор і що всі збиралися мати баланс
виблискуючих
сил,
які
перетворять
дійсність.Активізувати
енергію
і
який
живе
невдоволення із задоволенням стане у всіх кольорах
розписати свій світ.Я прокинувся в іншій реальності ,
ніж звичайні і досліджувати курсів листи через цю
книгу дозволить розширити моє єство .Я розмірковую
про те, як передачі думки і прирівняти його до світла і
його влади.Ми всі думаємо, про безліч перспективи
повинні слідувати ланцюг і душа є моменти порушення,
як ми виглядаємо не завжди наївно і енергія
розширюється.Неспокійні уми проступки увічнені і
голос в унісон голосніше, ніж багато голосу, слова
вираз мистецтва , відтепер буде натхнення .Биття
серця має свій ритм, який розширює вени.Репресії
становить мертвий, тому що все має свою ц .Всі ми
думаємо про злом і іноді змушують нас заткнутися " ,
але ми всі думаємо, " спогади не завжди присутній, і
сказати немає pratiques ненависть, тому що це погано.У
всіх нас є свобода слова , але не у всіх є його в
потрібний час, і нічого більше чесними, ніж правда , ми
не маємо різні форми вираження і, будучи добре, щоб
мати баланс.Баланс є підпрограм циклу , нервувати є
дисбаланс.Люди люблять коментувати.Всі вони мають
чистий універсальні Любов породжує співчуття.Сонце
джерелом енергії, ненормальне нічого не відбувається ,
все забувають, коли вони хочуть, і завжди є кілька
перспективи , багато ідей , кілька переконання ... Там
непоправні
речі,
тому
що
всі
можуть
бути
несправедливості.Любов джерелом задоволення і
3

завжди тільки і захищені : є люди , які не люблять
думати , але усвідомлення ліхтарик, який роз'яснює
нам .
Є пороки, які ми всі іноді відчувають страх, всі вони
говорять і роблять дурні речі .Я не пишу для всіх , у
всіх нас є щось , ми не хочемо , щоб пам'ятати , але це
добре, щоб знати, коли нам сумно, і завжди це
визнати, а не приховувати нічого , тому що у всіх нас є
уразливості, всі ми відчуваємо задоволення щось і коли
можливість ховається відкриває двері,Існує завжди
почуття одного, але "ніхто не хто-небудь ," і так кожен
має право проявити себе.Дружба завжди хороший
принцип одному ще один я .Дотримуйтесь своєму
інстинкту ви бачите позитивні.Ми всі можемо бути
коханим і любити любов светогенератора , коли ми
любили ми повинні поважати це почуття, люблять один
одного і збільшити народжуваність , завжди зі словами
в перехресті ігор, безсумнівно, є антагоністичних
словами, але з вашою логікоющоб уникнути страждань
." Що є старий це не мудрість , але розсудливість " ,
так слухайте !Всім відомо, добро і зло?Ми маємо в
наших руках рішення бути добрим чи злим , безумство
деякі розсудливість , насправді знання важливі !?Якщо
це можливо , випускник школи життя ... Я занурююся в
себе для вас, для мене і для тих, хто любить
мене.Змінити
еволюції.Кабель,
який
проходить
яскравий ток тривоги, електричних, працюючих
органів, живильників і надії на щось нове і дивовижне,
що залишає статичні руху , але з гоночних думки і
занепокоєння.Паралізований руху , напруга зростає в
ході
вироблення
і
фактично
контролюється
і
вимірюється руху , вниз по сходах думки, де ми
єднаємося один з одним.Чи є це сходи думки, які ми
класифікувати поведінку , обличчя та рухи не
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поміщаються на спуску і підйомі моментів життя, світла
годувати бігову доріжку , не зупиняючись лідерство вас
з розуму ця реальність століття.XXI , енергетика , магія
, костюми , все з явними гармоніями , але будьте
обережні сходи, не кожен ескалатор життя, є істоти ,
які підніматися по сходах, які підвищуються і особливо
хтось рухається і підтримує , в тому, що достатньо чи
цепитання балансу ?Баланс сил має важливе значення
для балансу рухів вгору і вниз до рівня кожної істоти ,
але не всі заслуговують того, щоб спуститися або
підтримати нас на підйомі , зусиль і наполегливості є
ключовими , то підняти собі дух жертовності, безтравми
або зупинки, і вона буде приймати вас у світлі мислячої
істоти .Ні баланс зовнішніх сил, які можуть дати, кроки
не є твердими і подається за допомогою кабелів надії
підійшли до найважливішого електричного кабелю
цикл життя , енергію, яка живить землю.Мій
електрична панель була , хто буде командувати позиції
і напрямки загального влади.Це було сонячне світло,
що б висвітлити темні надра земної природи .Те, що
відбувалося відчував засмучений світанку один костюм,
який поставляється разом з настанням темряви , жили ,
ожив і переродився є Він потужний ВС (ВС ) * джерела
променистої , які потрапляють , як краплі на підлогу,
це джерело життя і світла.Мій маяк, який прагне
безперервно шарнірно рух ненормальності .Починаючи
відчувати перші електричним струмом і галасливі нерви
миготіння
із
серцевою
електричним
струмом.Електромагнітні хвилі, які приходять і йдуть
хвильових форм думки по колу хвиль.Електрика
проходить через моє тіло струм, який приводить мене
до ланцюга хвиль.Електричний імпульс вниз, і я
вражений імпульс , що циркулює в електричному
режимі , завжди знали правду , коли виявив,
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імпульсними світиться , є затемнення і замкнув мучить
голосів світле почуття буття, загоряється яскравий
свічкунакопичений
біль
розплавленого
воску.Електричні
двері
відкриваються
м'яко
торкаючись, але не закриваючи немає часу, щоб
відкрити .Електрична ланцюгова пила скорочень з
темними живими коренями ненависті.Струмом при
яскравому дим розсіється пам'яті, електромагнітне
турбулентність у свідомості , багатих , бурхливі
нескінченні
electromagnetismos
.Продовжити
як
електрифікації
промені,
які
паралізують
розум,
запалити світло , чорний Електрифікація спалахів,
миготливі вогні , що переслідують мене проходження
безперервного ланцюга .Непрозорі вогні висвітлюють
дивовижні істоти в тьмяному світлі .Провід проходять
через мене тіло жива сповнені енергії .Subo і
просування в 10 ланцюга і є Енергія " не вдалося,
непідкупний навіть темно- є втрати потужності і впав
трамвай на словах екстазу і почуття.Яскраві різке
скорочення і яскраві відгомони , яскраве світло
захоплення тремтячим голосом , спалахи блискавок ,
де темно неясним проблемний істоти з очної орієнтації
.Існує флуоресценції і які не цвітуть і не впасти грім у
всіх напрямках і смислів." Ofusculência " , і вони пірсинг
блискавки затьмарити чужий задоволення відчуття і
зовнішній вигляд.Напруження і перетинаються глибокі
поклони у вашій душі , які утримують атоми, динамічні і
ламп струмом.В якості підказки молотком мені
невідповідність почуттів, які вимагають сильного і
рішучого світла в мою відсутність сутінках , які в'ються
вгору м'яко, у високих вогнів мого єства , і обережно
захват , як блискавка.Існує зловісна світло ,
погрожувати цим видужуючих вогні, які мучать нас і
нехай передбачати небезпеку ?Існує лампа , світло,
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який супроводжує вас у сільський і не в змозі
протистояти моменти intimidas вас в таємниці.Існує
насичений
червоний
світло
і
блокуючі
нерви
акселератора .Zarpares шок і забруднюючі речовини
уми без імпульсів розповзання вгору, світло фірма, з
підсвічуванням, що не дано і не відчувають, що
компанія світла .Грім подрібнити і зруйнувати голодних
звуки задоволення.Потужні фари засуджувати інших
життів освіти голосами.Як потужний і розриваючи
промені, які порвали пута неможливі , щоб зв'язати
тьмяне світло , в якому затьмарене усвідомлення того,
що проникнути громіздкі пакети.Інтенсивно освітлення
тумани
чорному
світлі
в
світлому
космічне,
проникаючим і глибоких космосу, що позбавляє
забудькуватість душі.Блискавка нагрівається і темніє і
стає нерухомо і мовчки , але діапазон і шум , коли він
відбувається, задихаючись і переважною, що заражає
лють жити і бути присутнім серед інших вогнів та
ілюмінації
або
навіть
простий,
але
разюче
скороминущої
темряві
зітхання
іпорушує
самих
електрифікації мовчання .Це блискавка очищає вас
совість відзначений видачі красномовні і стогони, що
осідають дій знехтувати почуття власності буде
можливість під час впав ще блискавки в цьому світі.Я
пам'ятаю фотографію, зроблену з моїм братом (нині
висить у моїй кімнаті) , і я в тому місці, де я повинен
був пекельні господарів, які пізніше відносяться .Після
світло-сірий, ці попіл , зауважте Нагрійте праску дикі і
сильні просто побоям забруднені попелу світлі минулих
і майбутніх повсюдно не забути .Скоротити до зопалу і
поширюється повільно болісним і захлинаючись
розповідав вам контролює вас , і кидає вас в колодязь
світла, який тоне в пам'яті людей, які страждають
нетриманням слів і розливу свою спрагу світла .В шумі
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є тліюче вугілля магнітного тіла, що свистить і блимає у
вашому серці горить бажанням чогось, мужній і
чоловічий чи жіночий і чуттєвий те, ущемляти
роздвоєння особистості , яка не піддається навіть в
одну сторону або іншу.Це світло-сірий тепло темно і
легковажним , і в їх теплового захисту дощу і пожер ,
що поширення на всіх континентах і позачасове
простір вторгається до нас і підносить нам розуміння
розкішний і дає нам багато радості і пригнічує.Тривога
хімія сидячий спосіб життя задоволення, але не різкий ,
але надруковані в новинах обличчях.Не звертаючи
уваги на трепет почуттів і буття, почуває себе
яскравою і блискучою і знімає сутички відчував
надмірностями , ексцеси , такі, які перенаправляють
нас в інший вимір , розвивається, живиться наркоманії
не відступати не вагається або зіткнення божевільний
волоссявідмову.Гіпнотичний світло і навпомацки досвід
почуття відчувається в особі , які обіцяють принести до
бажання , приводить нас до раціоналізації і вважаємо,
що є , для неї ми схильні без кредиту без боргів , застій
в гіпнотичному життя трансцендентних істот, які
заплуталися ввисушені джерела , рейв стягується
брови безсоромність і відпочинку .Це приведе нас до
нових викликів в тій же думки в різних реакції, ці
реакції іноді необґрунтовані , де ми стикаємося з
чистим бажанням мати , може бути поданий на ній , а
не проводитися як вільні шматки глини, які приходять
разом при нагріванні.
Мій другий пам'яті саме фото , одягнений в костюм , де
я перебуваю в тому ж одязі з першої картини, яка
зараз в моїй кімнаті , я в Açoreira на автомобіль, який я
пам'ятаю, падаючого вниз по сходах моєї бабусі , де
було стрічкивикористовувати при вході в мух.Я
пам'ятаю, щоб викликати землю бабусі землі мух було
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багато агітація осли чи коня постійно працюють.Мій
батько , який володіє синій автомобіль, який народився
мій
другий
відгук
був
Datsun
.Мій
"старий"
використовується, щоб розповісти історію , історію, за
його словами, між бабусею і осла , що йому не
підкорявся , стара прикусив вухо.Сьогодні, після
історії, яка буде читати ви не впали ні одного зуба.Я
бачив груди моєї бабусі колись і був в дзеркалі під
ліжком моїх батьків було краще жарт, що було з
дитинства і до найгірший з кошмарів, нічні кошмари у
мене були жахливо вниз потік і в каструлю, думаю,це
може бути найгірше, що ви можете тільки мріяти
дитини і смерті зрештою до смерті , і так само, як перед
смертю, або безсмертних , що світло, який ділиться між
відчужені органів руху і коливається між двома простих
способів прикрасити , але не життяперебуває в печалі і
розчарування системного гіпнозу, яка живить і
розвиває .Свідомо настільки сильна, що гасне і є навіть
стирається.Psychedelic перетинати одна іншу зв'язку в
громовим хоробрі , що підтримка та підвищення
аномалія, яка виходить з того , що ми покриті протягом
цього психоделічного грому .Ну тут все залишається
послідовним без повноважень або масштабів ,
переклад був би тільки привід для відхилень , чорний
грім , клітці і відправки дивно , глибокі піхотинців
розуму поглинання, тому що йде, дальності й рухубез
мірі потайним, здавалося б, світ психоделічних вогнів,
які вражають тих, хто ухилятиметься від його , якщо ви
хочете або отримувати задоволення від шаховому
пофарбовані упереджено косими квітів на колишньому
рівні
,
не
бажають
створювати
або
просто
поблажливість .Просочені духом думки фрагментів
роздробленого насправді ті, хто собі інший світ ,
далеко від перешкод, які дратують нас , як коли ми
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подряпати очей, або просто блимати .Цей рух
відчужені інший рух світиться і бризки далеких і
забуваючи уми простого факту того, що зайняті або
неспокійний .Грім психоделічний і їде духів без них
проявляються і чому не існує паралельна реальність
чуток і непримиренності , як пугало , і тут ніхто не їсть
дивні особистості та псевдоніми вже існуючої, хоча є
справді.Таким чином , все, що нереально має
позачасовий історію, але не має нічого , боїться ,
боїться, що СТО в горизонті 5 Габаритні розміри,
polígonas і лінійної , але навряд чи навіть з
урахуванням будь-якого ознаки , ця риса в тому, що
півкуліі думав, що трансцендентне апофеоз .Ніяких
квітів або росте в нитки абстрактних ідей , чому , та
імпульси , народжені символів коли-небудь бачив ,
оформлених рухів наслідування та придатності на
даний
момент,
але
все
знати
і
мінімально
розраховується .Ні розрахунки не є реальним і
непередбачуваний, що є справжнє спонтанність, що є
абсурдом думати ні про що .Подрібнити і розтерти
голови давним- давно і має desvanecestes в жовтого
листя і їдять bibliófagos , що ні наполегливість не
залякати застарілу пам'ять і з фальсифікованих та його
заходи .Оточений вимірювальної апаратури Вони
вітають rotulantes абиссинцев і сміятися над грім
Абиссинская кішка.Переконані , щоб ті, хто живе в
світлі минулого , тих, хто помирає через вторгнення
відомі небесні тіла насправді відбулося, негайно.Але всі
технічні , більш-менш інтенсивним, але енергія
випромінювання, які не сумісні з минулим, навіть
попередній момент .Спогади тим самим виділяє
шкідливих випромінювань, але не затьмарювати будь
думав, що, якщо ви хочете, щоб висвітлити в будь-який
момент , імпульсу або моменту.За минулі перетинається
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з сьогоденням , сьогодення, імпульсу , другою або
фракції, але не впливає на тому завжди потужне світло
час потік чистого екстазу, яка скорочує як вітер в
обличчя , щось до тих пір позбавлений наміриі рух
навколо задоволенням робити або бути, тому що те, що
існує і через нашого буття клік, який просто з
нетерпінням чекаю світлі його минулого, більш-менш
інтенсивне світло , минулого життя поти, алене
направляти принцип руху спрацьовує інші імпульси без
маски, другий жив у той момент, не так просто повзати
навколо світу в минулому і чіплятися до чого.Ну , що
немає синонімом забруднення, радіації немає , спасибі !
Тому нічого сильніше, ніж світло в той час, і у всі часи з
усіх сил, але ніхто не може бути краще, ніж будь-кому ,
це питання боротьби , а не приходять до мене з цими
вродженими освітленням, так як кожен з них має
,втомився від волі та уяви та розвитку чистої енергії і
творчості, чарівними квітами відображено в жовтому
ВСНасправді існує не так багато світла, залишаються
єдиною
залишилася
існування
спалахів
і
збалансованим чином об'єктивувати , які ви не можете
бачити .Так що це не реально , це результат чогось, що
допомагає нам підвищити обізнаність .Але промені, що
таке свідомість ?Що насправді свідоме чи несвідоме ?
Ось бар'єр, який не відбувся з багато сенсу , щоб
зробити і зрозуміти, ми всі поїхали на даний момент.Це
поставити упереджені бар'єри і сказати струми є
нездоланними , коли насправді не існує ніяких
перешкод в реальному !?Все так уявна всі живемо в
один потік ілюзій, сидіння інших духів, які не
впливають на правду, бо там є , або дійсно немає
ніяких перешкод між бажанням несвідомого завжди
присутня у свідомості і що ми залишаємо за
собоютільки порожнеча , так, що там уявні небесні
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істоти, які живуть, як він говорить у світлі минулого
більшістю , які вирішили, що він повинен мати вагу або
міра, але знову ж таки, хто вони такі, щоб втручатися
.Він зазначив , і дивитися на розмиття, поки не було
тільки природно , що це ясне світло , що незабаром ми
відповідаємо .Закономірності, негаразди, конфлікти ,
які обслуговують як прості індульгенції акумуляторі
відносини і проблеми у свідомості , але не так глибоко,
так що вони є природними.Між природним і
трансцендентне є мінімальний вплив є, ніж зазвичай
оточує нас і змушує нас відчувати себе в своїй тарілці і
тихо, все природно : повітря , радість, що нас оточує,
що стукають і біжить , і особливо зворушливо , ніжно
дотик дотих, хто любить клуби легкості .Енергія
вдалося в основному, потужним джерелом випромінює
в перетворенні нас, психологічні зміни , розглянемо то
в цьому в ядерній енергетиці.Це живий світ зростає в
очікувати , що насправді не страждає, але, як павич,
що просочується імпульс вилучених і які ведуть нас
діяти, щоб діяти або не працювати , імпульс, цей
динамічний і чистий вибух.Тому нам скористатися
максимальною мірою в його мощі , звичайні агенти , які
виправлення , стовпи валитися неможливо вивести з
рівноваги це сила перетворення.І нічого сильніше, ніж
бути перетворені , це зміна в те, що підносить і
захищає нас від забруднення.Я пам'ятаю, як плакала і
не бажаючи йти в садок з першого дня , але особливо
після насолоджувалися дружбу , граючи з друзями.Був
нормальний лікарняний дитина, яка викликає високу
температуру користувальницький кошмар , той, який
був підключений до ланцюга, і аж до спалювання
котла, але з рейв- думав, що я в пекло, але раптом
прокинувся і був збережений в кінцевому рахунку, що
витікає,Я знаю, бо я також навчився відрізняти гаряча
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від холоду, по моєму братові , який поклав руку на
нагрівачі , за його словами, в самій холодній частині і
Він в найгарячішою частини, результат: тільки спалили
праве зап'ястя , яке нагадує мені про 666
абонакреслення звіра з цікавості мій останній телефон,
що закінчився в 666 - щось зупинить нас , якщо ми
хочемо продовжувати, але навіщо зупинятися , якщо
це дія, яка розгортається і генерує емоції, відчуття і
стимули , коли хтось відповідає і реагує , моє діюдрузі,
терпіння і інтелект, щоб зрозуміти іншу істоту
конфронтаційний характер.Навіщо залишати негативні
енергії паралізувати нашу роботу , як ніби ми були
дітьми без відповіді , мій дорогий мужність , слово
порядок, який повинен бути засуджений і хто буде
суддею причини, яка може бути нормальним або
ненормальним, хто !У всіх нас є віра і у мене є fezada
дати , що, викликають занепокоєння волі і всезнаючий
і це бажання , але, як арфа, що натякає і вислизає
передає звуки русалка з галюцинаціями луна.Нічого
більше, ніж відпочинок чути не слухати вдвічі більше,
ніж ми говоримо і тиша дію , а не наївно або
неконтрольованим , мало чинити опір мовчання і є спробувати.Може бути навіть болісної , але відповісти
на багато суб'єктивні
і об'єктивні питання ,
компанійський тиша мовчить, але може функціонувати
як досконале зброю неконтрольованою, бажаючи
імпульсивності
і
пити
,
ті,
хто
не
може
контролювати.Заспокойтеся і слухайте, слухайте тишу
в вас .
Я якось зловив птицю пов'язав його провід до
прасувальної дошки праска дасть йому їжу , воду ... І
помер того дня мій живу іграшку .Моя перша гра, щоб
зловити гру поганий результат , що мій брат за мною в
результаті чого мені , щоб осадити один " кут " , де
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тріщини голову, поки білувато тканина не збирався.Я
пройшов близько 4 км , щоб піднятися на гору і куріння
Кентуккі до $ 12,50 ці зустрічі мій друг з'їв лампи,
чашки, які з'явилися , цирк нещодавно пройшов у
селі.Мій перший рік велосипедного ексгібіціонізму
більш мій брат , два не змогли провести кілька цеглин і
просто взятий ним про лікарню .Майже в той же час
прийняв ferradela вагітну суку , а потім крадіжки
мармуру, які змусили мене участь мій брат карателя
мені ladrãozito , які пізніше будуть мій друг, і я мав
божевільну брата землі .Цей друг не був запрошений
на мій день народження , але зробив так , щоб
запропонувати мені мій перший лего і єдиний в
житті.За кілька днів до 1-го спілкування пішов з одним
у місцевому громадському центрі і вкрасти гріх
пластин.Це був тільки початок .Тоді я почав грати туз
прихований , і ось як я сховав кращий друг моєї матері,
залишивши його на самоті в будинку пізніше дізнався ,
що він був в жаху, і закликаючи нас там ми
відкриваємо двері.Друзі грали з велосипеди ,
автомобілі , кульки, і любив пригоди ... Закінчилося
відбудеться день співати janeiras на царів і отримувати
якісь гроші , витрачаючи його , то просто пам'ятайте ,
що пропонують ковбаси та інші копченінам було
цікаво, в 3-й клас, і хоча учитель був замінений ,
спортивного майданчика школи був в роботах з піщані
пагорби і дірок , але я ризикнув, коли я прийшов в
кімнату і в перший раз за таку сміливість б "привести в
reguada " і сміливийЯ взяв руку, перш ніж учитель
вдарив мене , другий перед студентами і прикинувся
прощені.В 4 -й рік продав мої колеги батька колекції
Чохли, так як ці добавки, які виходять сьогодні в
газетах.Я пам'ятаю перший майстер , куди покласти
маму взяв мене і мого батька і мого брата , і я побачив
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майстра , торкаючись їх в статевих органах для мене
він не смів і кинув її ненависть була спочатку, що
відраза втривалість життя.Я натальной плюс мій
двоюрідний брат і мій брат , і він отримує перший LP ,
Pink Floyd - стіни, primaço прохолодно.Пам'ятайте , 1-й
спілкування по травень 1986 року в церкві ремінь меча
попелу , вже інтенсивно прогулянка з тісного взуття
.Пора залишити в муніципалітеті Estarreja , задній лівий
друзів і знайомих, отримав, щоб приховати свій від'їзд
все з вигодою залишаючи перед навчальний рік 4-й рік
компенсується
наступному
листі
від
вчителя,
якийпоказали захоплювалися моїм мовчанням.Коли я
добрався до Estarreja округу я переїхав в Pardilhó , я
був кілька місяців , почалося тут мій день- у - день, я
знаю, в той час, що ми зараз називаємо Буллінґа я був
жертвою і боялися, боялися навіть під час подорожі від
дому дошкільний автобус, був той, хто був щасливий
"мочити суп! "1 завдання, яке я пам'ятаю мив машину
до мого батька і передати законопроект уже машинку, і
він заплатив мені .Я увійшов до 5 років за наявності
спеціального
дозволу
тобто
про
відмову
від
відповідальності , підписаний моїм батьком або
опікуном, щоб увійти в 5 років у школі C + сек Бродік ,
бо ще не було мінімального віку .Досягається тільки
рулон туалетного паперу і fumava- досяг хочете, щоб
світ вчасно зупинитися для мене , щоб скористатися
пограбування банку, і т.д ... Але цього року я отримаю
першу ступінь, в якій говориться, що студент брав
участь у крос- кантрі1988/89 школа потрапляючи в
15ºlugar , нічого поганого для тих, хто ще не виріс, так
само почувалися виросли, щоб пропустити мережу і
піти купити сигарети.Він ішов без велосипеда гальма і
провів підошви кросівок в моєму ранньому куріння
серйозно, я зобов'язаний гігантський SG сусідній
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кращий трактир на початку Estarreja воліли шведський
стіл і не їв в їдальні.Я пам'ятаю перші церемонії
похорону я відвідав мій папуга шкода це було
скорочено крила ... Він пішов грати у дворі і піднявся
на мушмула , коли я зістрибнув на землю , розбив
хвилястий
папужка
!Ось
і
починається
моя
продовження ;Я заснув , навіть плакала за те, що
втратив , що тварина , я в кінцевому підсумку вступ в
мозаїку і там зробив його поховання.Все дуже добре же
не бути кішка на наступний день піти шукати його !
Результат цієї історії закінчується з собакою, яка
попросив різдвяного подарунка , але був знайдений в
оману в двері мого будинку , ми вітаємо це " ТЕКО " і
закінчує тим , що доручив атакувати мета кішку, тільки
мій ТЕКО за вбивство кота.Я навіть вдарив каменем на
вершині легше з цікавості і він зламався.
У моїх ранніх днів роботи, забавляло мене в
тесті, де він працював, що наганяй ... Він навіть взяти
газету у ванну, щоб читати і курив одну або дві
сигарети , проте в той час не буде спійманий братом
ісестра приїхала зі страхом , щоб кинути пакет з вікна в
автомобілі.У мене був досвід з Вовком тіні : загинув,
але знайшов.Захищений , але тільки на свій
вибір.Годування спритність хімічні тверді речовини і
ефірне води.У чистоти власні «тіньові» шари для
пригод і мав посадку, Caricuao .Як вовк був захищений
, але відносини поодинці , занурений у видимій
самотності.Сьогодні, коли я пишу Caricuao вовка, я
стикаюся свій світ і його інтерпретувати.Друг не є
незалежними жити без їх дикій природі , але в
реальному новачок благодійна життя , ембріон в
Caricuao , де я закінчив їсти лояльності молодої крові ,
особливо чесний безстрашний характер, запеклі , по
суті,
але
справедливе
і
шанобливе
Вашого
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другакомпаньйон і друг.Так вірний попутник і
співучасть завжди інтерпретується з теплотою і тиші .Я
жив досить мало, щоб відповідати тіні Caricuao "вулиці"
і компанії.Але я бачив мужність вовка і він встановив
німий і нормативних посилання довіреною одного за
свою свободу.Якщо є одна річ , вовк була свобода,
була , один, один!І безкоштовно!Shadow Wolf
extrahuman світяться енергію на своєму шляху буття.З
його гавкіт накладається на їх дикого незалежності
генів природи.Вирішив поділитися своїм духовним
тріски поодинці Святвечір з вовком, або, вірніше , тінь
Caricuao вовка при підключенні одним вільним блюдо в
унісон братськи також поділитися своїм улюбленим
напоєм.Ми одні на вибір?Звичайно !Ми вільні, щоб
думати, як форми в природі.Це був подарунок для мене
в це Різдво , вовк Caricuao , але він з розуму по
вродженої генетичної середовищі тягнуть їх хромосом
до почуття вільному стані чистоти своєї власної
природи .Загадковий , як спосіб життя , але
викликаний жагою до життя і насолоджуватися
самотнім, але вільну руку , щоб будь-яких обмежень
або накладення .Я і тінь вовка друзі , нехарактерно у
своєму роді діючих нестандартно примус інших , ми
вільні руки матері-природи і так ми ростемо і те, що ми
індукованих проникнути до нас.

Я повинен бути більше 10 хв especado дивлячись на
коханця мого батька і думав , думав, що принаймні
вона зробила шум буде мати деякі проблеми.
Я завжди любив мого брата , але він якось
бив мене кулаком і вдарив особистість мого батька ,
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коли я біг в піжамі по вулиці Pardilhó , Estarreja округу і
в кінцевому підсумку у дворі біля ожини.До мене не
було поставити на макіяж звичайної вильоту неділю
через знаків на обличчі.Він ішов без гальм і провів
кросівки, щоб зловити , я продав велосипед ви їхали
без шин тільки з ободом запропонувати мій дід і продав
його ваги , де я зробив $ 300 за це .У цій школі я
закінчую з двома негативними, один з одним
математики ремесел, я ніколи не зрозумів, що це було
так погано, в ручній праці .Природно участь в
суспільстві і її звичаї, починаючи з 1989 року , граючи
у футбол до кінця цю кар'єру в 1998 році як
спортивний клуб спортсмена Estarreja як футбольна
тренування почалося як центр - бум досягнення мети 3
в моїй довгої кар'єри ,але це було тренувальний матч
проти Ovarense .Тоді , як вони росли відступала в
центрі передньому положенні , я відправився в далеко
вліво, потім вправо середині потім усереднити центру,
щоб отримати захист в центральній і звільнити
позиції.Було відомо, наприкінці моєї кар'єри в якості
спортсмена сумно відомого анти чесної гри , але для
реєстрації 2 гол забив у день я питаю тренер, щоб бути
капітаном команди і грати центральний півзахисник
забив гол у цій грі ,зробив різницю і поїхав відстань від
середини до протилежної мети , зробивши " cuequinha "
голкіпера.Думка взяти контакти для гри в футбол, щоб
зробити спектаклі в цій галузі.
У 1990/91 взяв участь у 7ºano в середній
школі Estarreja , погано інтегровані з цією школою за
те, що бунтівний і передав історію , що одного разу я
мастурбував в класі, будучи охрестили професор історії
як мають Patriot ракети - що в той часвійна в Іраку ,
неминуче схвалюють 4 роки негативного.Що мені
боляче найбільше португальців, тому що це було перше
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і єдине в моєї шкільної кар'єрі.Вирішив повернутися до
Бродік школу , де було 5 років .Після 1991/92
навчального року 7 школи в г + S Бродік перший рік
буде на прізвисько " СНІД" серед колег , приходячи ,
щоб погано себе славу , однак шкільні успіхи були мені
дозволяє прохідний бал , уже ввисота при зіткненні,
чому ви прийшли з Estarreja в Бродік кажуть, був
виключений зі школи Estarreja .Пірсинг з низькою
щільністю дискети, щоб подвоїти пропускну здатність ж
зробив його за допомогою ручного дриля , прийшов,
щоб піти уроки Estarreja в Бродік на " велосипеді "
навмисне не піти після , поки яєчників , злодійство
жувальної гумки і цукерки з гіпермаркетом .Краща гра
я зробив у моїй кар'єрі було після прямого і був проти
клубу пляжному до ван не прийшов за мною додому .Я
поклав муху в бутерброди з маслом одного по імені "
MINETE " , перші фільми порно я бачив мене вразило,
жінка мала член і сиськи в той же час щось , що
нагадувало йому , був ще один змій і вугрів, мій батько
сцени... Серед подорожі Estarreja і Бродік був зазор
ПРС зробити, але як тютюнова залежність починає
посилити , а не купувати пропуск ... Я був уже на стадії
тільки автостопом, щоб мати невелика зміна на тютюні
пішов в булочну з'їсти половину буханця пити пиво
Litrada шкарпетки з колегами.У будинку мого діда
розстріляли з пневматичної зброї і свинцю рикошетом
ледь
не
вразив
мене,
і
почув
дзижчання
снаряда.Одного разу я зайшов на день народження ,
зараз захоплення наркотиками спалили один гумки і
почорніли після виконання вірити в його власній партії,
яка була гашиш.Перед тим як йти поїзд під назвою мої
друзі будинок і вкрав пляшок шампанського з моїм
батьком і пили перед тренуванням , що надходять
кілька разів, щоб бути виключений .Одного разу один з
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його друзів взяв таку пияцтво, що його довелося
госпіталізувати.Його батько прийшов , щоб закликати
свою чаю скаргу .В футбольний клуб пройшли
спеціальну підготовку , це було вибір команди нашого
опонента Авейру у пошуках нових талантів.Виконує
грізним тренування і ось , коли вони посадили мене
тренуватися у виборі Авейру і отримав навіть
розміщення .Авейру сезон 91/92 Футбольна асоціація
грав в якості нападника, descaindo з лівого боку, був
заміною для гравця, який був пізніше FCPorto .11- 071992 у відбірковому південь від 13 матиме зустрічі, в
якій вони стикаються на вибір Авейру з вибором Лейрія
закінчення сезону 91-92 , був тут у цій грі у мене був
свій шанс і пішов у другій половині , якповідомляє
журнал Авейру , Вівторок, 14 Липень 1992 - Авейру , 2
- Лейрія , 1 " гри в спортивному комплексі ів поле
.Хасінто ." У свою чергу , лазні , команда Авейру взяв
поле з іншим визначенням .На відміну від першої
частини , де leirienses домінують , Авейру приступила
до прийняття ігровий аккаунт і краще експлуатувати
оборону суперника, дав " About Face " в результаті
.Дійшло
до
того
вирівнювання
цілі,
через
мавританському Філіпе , які плавали в до маяка тлі " .Я
не знаю, що я роблю в цій грі , я пам'ятаю , зайшов так
далеко, щоб бути в змозі ловити м'ячі , або занадто
повільно або дуже швидко, але врешті-решт буде забив
третій гол могофутбольна кар'єра , цього року не було
турніру між збірними командами з фінансових причин ,
ви могли еволюціонувати більше?Ви ніколи не
знаєте.Приходьте навчальний рік 1992/93 в якому
брали участь 8-й клас в школі з + сек Бродік і вже
курив всі інтервали , це було повстанців з девіантною
поведінкою.Він розповів друг, який був у військовому
училищі , я повинен прийти у французькому підтримки
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класу з сидінням унітазу, на голові, кажучи , що це ти
туалет, не вистачило сміливості, щоб дивитися в очі
мого батька до першої госпіталізації,жувати трави
перед від'їздом додому після першого тренування з
футболу і останній раз я взяв побиття, зіграли у
тренінгу роботу ", взяв" і напали на нього і сказав йому
чекати мене там , хто ще взяв більше, івін чекав ...
поки моя голова не була проти дьогтю він мав
прізвисько " Pardilhó " .У мене є перший дискотека в
моїй мансарді даєте йому свою назву ку * .Виріс на
просвіт у верхній частині будівлі і прийшов, щоб мати
ковдри на даху серед іншого, з друзями курили шерсть
кілька разів, з Нуно мій друг отримав мене до краю меж
біля каміна, залишив сову , щоЯ втратив рівновагу і
викликає у мене ледь не падаючи з даху.Blue Ray Blue
Ray лють вторгається мені бути палаючий енергію, яка
тече в брудні пори забобонів і непереносимості що це
синій блискавка вдарить .Світло, що випромінюється
всіх істот закатує в пристроях без складної сорому не
згорнуті , нешкідливий штучності.Цей лазер світло
проникає і непомітно проникає в невидиме і
непомітно.Це психічний і майстер світла в припущеннях
, не пов'язаним з перехрестя власну психічну
.Малопомітні і нешкідливі причини через його променя
всмоктування отруйних думок і упереджених ідей до їх
власним отрутою і його протиотруту .Дах світло, дим,
проникає світло таємних розум ганчірки пам'яті
скасовуються в головах без направлення і дії, дії , це
двигун, який охолоджує крок скаженими думки
повільно і неузгоджено massificadora розуму .Пірсинг в
захваті від простою складає і поширює мозок і
захоплюючі
світло
Deambulante
електричної
стимуляції.Підсилює в заворожує і паралізуючого маси
тіла, як desencadeio рим в маячня.Ці світлові прийти на
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будь-який кінець інженерної голові." Деякі люди мають
мавпи, інші тільки горища !" Інші ліхтарі Цей смутний
головний вхід , я хочу проникнути на горищах зі
спогадами , думками , короткі терміни жили без
серйозних причин , але з багатьма спогадами.Спогади,
які повинні просвітити розум назавжди відкриття або
закриття в скринях ... Ia шукати відеокасет, і не маючи
грошей, щоб заплатити орендну плату до поширення в
часі і розділити рідко збільшитися спав думаючи про те
, що було.У мене навіть є касети місяців, щоб
накопичити .У 1993 році я почав хочуть взяти мої гроші
і після виклику вирішили працювати для ігровій кімнаті
.У той час йому було 15 років, і бачив багато влади ,
яка зберігається порядку простору і заборони тих під
16 від входу.Прийшов перший контакт з гашишем і
з'ясувалося пізніше споживання протягом 17 років
після .У цьому середовищі я можу зв'язатися з іншими
реаліями , але заперечував , і я не відмовився від
вживання героїну і кокаїну , а сказати, що я зробив
протягом всього мого життя не було в порядку або
мети, тобто я , можливо, були " заміновані " , але
ніколи не споживають,Якби неправильні ставлення до
споживання і вже відомим " група" бути провідним у
кінці навчального року партії фіналістів 9-го класу В
1993/1994 .
Генератор, генератор або генератор любов любити те,
що підживлює цю, не віртуальний плотські бажання , і
це емоційний посилання прозоро цілувати і пити щось
життєво важливе значення для розвитку емоційної
енергії та електричних зв'язків.Цей генератор постачає
его
і
особистості
з
прихованими
особами
в
повсякденному представництва , у прийнятті сніданок,
чи обід , або воду, яка годує енергію день у день
,.Немає маски або розриваючи думки, не enquadramo
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нас насправді енергію любові чи любов електрифікації
енергію і гострий пірсинг і представник виглядає любов
і самотність, яке живе з живленням від кабелю, який
ніколи не вимикається, нетлінне владу, алеправда ,
назавжди !Завжди пити електрифікації бажання
виглядати і трохи терпіння винайшов монотонність
день і косою особи, які не уявляють нічого в
електричній середовищі вільні дроти.Рушайте в уяві
вродженої двигуна і вперше реалії, але з реактором
миттєвого контакту.Контакти важливе значення для
життя, мотор, що консенсус реальність життя , а не
бути присутнім, але не помічаючи інших реальностей
майже непомітно для свідомого бажання , але вона є!
Існує завжди присутній в сенсі безпосереднього
можливість , так що засоби масової інформації не може
бути водянистим, не ковзає в думках генератора любов
означає і наявних ресурсів;про кохання генератор
завжди на полюванні і будь-який інший , що не
віртуальному середовищі і контролюється це саме буття
в потуранні , то не може позбавити себе задоволення
вона породжує , і розмножується в цих всюдисущих
граней душі частина, яку Ви завжди хотіли , щоб
заглушити,Тому що ви не можете позбутися будь-якої
частини , як енергія одна і мультикультурному у своєму
почуттям задоволення , задоволення тим, що
розробляє різні реалії, бо ми віртуальної і уявної, тільки
в присутності інших чи себе в дзеркалі сховав нову
розпорядчої влади у свідомостінейтрони, що вони є
справжніми тваринами світла .Яскраві дракони можуть
зайнятися і струм, що протікає через нас і оживляє нас
щодня дає нам силу і пантоміми блискучі істоти і
мандрівний , так!Ходунки, тому що це може бути сила
світла або хворих і видужуючих гноблення кидають
виклик дуалістичної і гнітючої реальності.Чи не abatas
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вам про це поточних негативних полюсів проникають у
підсвідомість і зменшення глибоких біль опозиційної
критичної
особистості,
годував
вас
швидше
трансцендентної
реальності
і
позитивність анти
хімічних і хімічних фідерних схем дух новаторства і
досягнення, благоустрій, що цене може бути передана
в якості живильників шаленої гонки до ніякого
задоволення , але тягне розум хвиль думки і передачі
цього .Передача думок на реально і розвивається
ланцюга, і ніхто не може заперечувати , що ці схеми
мають поточні спреди на позачасовий повітрі відчуттів і
задоволень пригноблених , тому що ми всі починаємо
зовнішні подразники бета- блокаторів , але які
підсилюють нашу спрагу життя.Ці імпульси тому
впливають на наше мислення і іноді виникають
конфлікти або розробити в думки, але це може
принести щастя , що порушення протонів призведе до
зовнішньої реальності .Синє світло спрацьовує сильні
емоції синє світло , що проходить через мости і сходи, і
проникає сила цього почуття , що канали дотепний
розвитку цього потенціалу, який вітає своїх Ультра
чутливий балки красу прозорості красномовним
дружби, шукає трохи " блакитний ", сильніше, більш
інтенсивними , і розвивається в нас сузір'їв з
поглибленим наслідки почуття і бути відчужені , що
Герца хвилі.Ця сила впливає на косі уми позбавлені
почуття життя , бірюзовий , що впливають глибоке і
незабутнє дружбу , він відносить себе магічні промені
безумство і захват любителів рідкісної краси і
бадьорить
.Нитки
інтенсивності
сутінкової
вона
розробляє і передає енергію і тепло захисна зла і
захоплює агонії і тиші , ні, не маски, що вислизає від
нас і направив нас до абстрактного мислення , це
досить сильне світло та активізації задоволенняреальні
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та уявні , але це позначається і на який завжди
впливає на її рухатися і вибігти межі для внутрішньої і
міцного дружби.Вона закохується і , як це позбавлений
розуму, а подавати їжу до емоцій , приходить і
приносить задоволення і хіть радує, що задоволення це
калорії і вторгається все в нестямі хвилювання це
основний колір, що лягає і булочки abrocha
накопиченняенергії , спустошених з часом, але це не
зникнуть в цьому майбутньому , тобто завжди
присутній , захисна , не давайте розвиватися рівень
неконтрольованого яскраво задоволення.
У 1994 році я почав вивчати електрику і
виникає прізвисько, як я до сих пір відомий деякими як
" Faíska " це тому, що я взяв шок у вільному потоці і в
кінці не було ніякого електричного струму.Я почав
відвідувати ніч, а потім у першому відвідуванні в 1994
році до диско затемнення, я став « Виверт- чашки " Я
досі пам'ятаю той день , зробивши дихальний тест і
результат до початку експлуатації вона була вищою,
ніж 2,0.Сьогодні був фантастичним, я просто схопив
пляшку всі дискотеку і нести один з керівників будинку
з головою назовні, а там залишив мене у себе вдома ,
це було дивно, що торік затемнення влітку я отримую
до кінця, якбармен робить знімки і бармени, щоб
замінити посеред ночі , що більше не міг стояти.Я
залишив прогресує, і я отримую яєчників, приєднався
до академічної 1994/95 рік протягом 10 років
спортивний
майданчик
школи
Джозеф
Маседо
fragateiro , завжди був найгіршим з точки зору
ред.Фізичної і спортивної Це теж було через мого
поганого поводження, у мене навіть є медичне
свідоцтво в басейні на практиці висоті посиланням
алергічна реакція на хлор, але те, що я не знав ,
плавання !Якби футбольну команду, яка називалася "
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Les bufons " або peidolas і прийшов для них, щоб
зібрати кошти в комерційному районі Estarreja .З
пияцтвом мене пройти через PJ в Авейру з іншим
другом, зробив етапів до глобального даних про
вторинну , де " підводні човни " пиво і торт суміш стала
жартома .
У подорожі з фіналістів в Байо супермаркетів спідниця
з любов'ю, народжених від пива , що ми взяли його в
квартиру, де ми зустрілися , нижній колонтитул
зазначених житлових порожніх пляшок.З нагоди
ювілею моєї подруги під час напився furadouro мене
так, що я в кінцевому підсумку засинає за столом
залишилися тільки прийти суп, і коли я прокинувся
кинув на стіл після обіду дав мені прокотитися додому,
і я хотів бути учасникома не вдома.До мого
вісімнадцять бачив фільм На голці завжди знаходив
величезну жарт , тому що людина в туалет і зануритися
в море какашек і часто розмова з бабусею любили
говорити з тим, що виходить з мене те, що какашки ,
що це фігнямій ETA вторинний , який зробив знущання
навіть старше, вони були навіть лякає в весілля мого
брата з 3 пляшки рому і багатьох пострілів і схопив
жалюзі вранці рвало .Я став чемпіоном для команди
охрестили " Чеченська " у футбольному турнірі
продовжив свій прогрес і в 1995/96 вже в 11 -й клас
школи Хосе Маседо Fragateiro могли б отримати перехід
до 12- му класі, але з математикою і фізичної хімії
назад ,ніколи не отримав їх відновити.Я вискочив з
класу вікна і пішов через двері, щоб сказати , що він
пішов до вчителя ванній, який був директором групи
сказав, що це розповісти моїм батькам , і я
застосовувала були проблеми будинку.Однак їхав
працює і скаржився занадто багато м'язів, і що пізніше
стало працювати в разі грижі в 1996/97 році , не
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зумівши один рік не за горами військову службу , до
якої
військова
інспекція
Мене
вважають
непридатнимскаржився мені, що не може працювати,
тому що це боляче ноги.Він зробив три -турбо друзі
тобто суглоби 3 фільтрів.Заподіяну Буллінґа ситуації ,
що впливають на групу "за" школи були ті, хто
охрестили ETA .Сприяння зустрічі в 4 і 5 чоловік у місті
яєчників обід, реальні напади на свободу вираження
думок і гостей, які зібралися з моїм кращим союзником
Нуну coagíamos звичайні гендерні групи.Декларація
ратуша Estarreja , я записати: він служив в якості
монітора в професійною програмою для дітей 1-го
циклу базової освіти " активного відпочинку " протягом
місяця в липні, серпні та вересні 1997 року "Я
підтверджую, що послуги, що надаютьсябули широко
визнані
і
високо
оцінив
обидва
інтересу
та
прихильності demostrados або заслуга роботи .У
Сантарені сказавши, що він збирається на виставку
пішов додому деяких друзів найближчі дати пердеть і
розмити
мені
все
кинувши
у
вікно
боксерів
повторюються в рік 1997/1998 12-й рік , де я дорікав
за помилки відданістьАсоціація студентів цього року
почав їздити.Очікування , і він їхав доброзичливі ,
бажаючи стрибки, пропускаючи і куріння йшов без
прокрутки призначення занепокоєння змінюється з
віком , хоча завжди живе в ansiosíssimo режимі
очікування чогось, ми завжди хочемо щось , все в нас
коштує як Волімимоволі сам .Цього року я підготував
наступну пропозицію для голосування: це з великою
рішучістю і почуттям відповідальності, що candidatamos
на цих виборах асоціація студентів вищих навчальних
закладів Хосе Маседо Fragateiro .Ми прагнемо
розвивати культурні та розважальні заходи величати
цю школу, вона гостро потребує нав'язати внутрішньо і
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зовні .Для досягнення цієї мети ми пропонуємо: реалізацію finalistas- випускного вечора розвивати
культурні та спортивні днів, відведених для всього
населення студента, в тому числі молодіжної тиждень ,
футбольні турніри, баскетбол і волейбол ( чоловіки /
жінки .. ) .Підготовка щомісячних , щоб сформувати і
повідомити студентам взаємини суспільства і проблеми
заохочувати створення шкільної газети дебатів навчання associados- придбання більярд настільний
футбол - молодь тиждень день проводяться різні
заходи - налагодити контактз " середній" з метою
сприяння діяльності нашої школи , і зокрема ініціативи
студентської асоціації в ."Ми розраховуємо на ваш
голос" список - це ваш асоціативний список - дати
хлопець
для
vocês.na
кампанії
поширення
презервативів від студентів і підтримували зв'язок з
оздоровчого центру на майбутніх дебатах, які не
прийшли до розуміння , чомуоздоровчий центр хотів
студенти проживають приватні уроки для участі.Під
гаслом кампанії ", дати хлопцеві для Вас! " " Слід наші
кроки " і навіть " грати нашу музику ", з плакатами
Соціалістичної партії , які підтримували цю кампанію ,
надаючи штаб хотів вклад, або бойовикапартія , бойові
аркуші були поширені , але не один бойовик заробив
цю політичну силу нашої асоціації .Як і для інших
проектів Виконавча рада купити більярдний стіл в
футбол і отримує половину з 20 снарядів, які стоять в
кожному матчі.В день інавгурації, і я цитую : після
виборів пройшло минулого 14 січня 1998 між 10 і 20
годинами.Брав участь у двох списках , і б ,
представники яких викладені в процесі подачі заяви ,
при реєстрації, що діяння мало місце в межах
норми.Після
закриття
виборчих
дільниць,
які
проголосували 740 студентів, ми приступили до
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підрахунку голосів.Поступаючись наступні результати:
десять біло- п'ятнадцятьма голосами голосів nulosп'ятсот сім Список голосів a- двісті вісім голосів список
Б відповідно до голосування список виграв абсолютний
переможець
у
першому
турі
володіння
було
виданоАсоціація проголосували в минулому році, що
після дається оцінка асоціації по відношенню до
навчального року тисяча дев'ятсот дев'яносто сім
.Після цієї презентації не з'являється будь-якому
позитивному балансі .Слід також зазначити, що
попередня об'єднання має у своєму доробку письмовий
стіл, металева шафа , стілець , лава і два шахових ігор
( неповне) .and нічого додати закінчився сеанс , який в
ці хвилини були складеніщо після прочитали і схвалили
буде підписаний присутніх членів .Через кілька днів
після кампанії анонімної скарзі циркулюючих в школу,
де я був на прізвисько Король Лев і Аль Капоне , тому
що іноді мене пройти через такі персонажі в класі, що є
складним для мого боку це була також помічена
виконавчої радияк споживач гашишу і відповідно до
шкільний психолог ватажка .Наприкінці 1998 яєчників
PSP відкриває розслідування і жодного поліцейського
розслідування за повідомленнями анонімної скарзі я
був син президента Estarreja камери і був главою
мережі торгівлі людьми.Якби тільки що курив косяк ,
коли я увійшов в Менти об'єктів , відмовлено багато і
намагався і не подобається, оскільки більше не було
контакту або інформацію про мій допиті в цій загону
яєчників.Цього року на бал під підозрою і звинувачень
у несплаті цьому обіді і аморальним , бо це був
виплачений в наступні дні з 1- го роботі мого кращого
друга в той час , список , який застосовується
наступний рік боявся, що ми неми заплатили вечерю,
який був зроблений , чутки .Січень 98, я запрошений
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на тиждень освіти, приніс спогади про його EXA .Хорхе
Сампайо Президент Республіки , який виділяється
фотографію з присвятою " в групі Авейру , особливо в
школу і Хосе Маседо fragateiro , з дружнім обійняти "
Тиждень освіти 24 січня 1998 - Президент Республіки ,
пообідали положенняв музеї електроенергії , де
зустріли президента.У тому ж році виходить можливість
працювати на дискотеці в pildrinha furadouro , там , як
бармен розважав гостей пляшками і жонглювання
трюки, які доведуть до пуття фільм " Коктейль" було
вночі , коли всі змив мене, і я відчув, що дискотекащо
розгорівся вважаючи, що це навіть після того, як
прокинувся, коли я весь розмиті кинути трусики з вікна
, впасти на парасолькою кафе, днів є мати мого друга,
щоб повернутися вже промитий білизна, сказавши,
щоМожливо, впав зверху.Це була звичайна пити 2
пляшки золотого удару один з абсенту разом з моїм
партнером.До в гостях я не подаю клієнту перед босом
і почати наповнити келихи поширення рідини по
всьому прилавка і тут же звільнили.Коротше був одним
з менеджера з клієнтом, і я служив їм два постріли
поширення все , що він тільки що сказав : Виходь тут!і
до цього дня не більше говорити з цією людиною.Я був
присутній весілля кращого друга мого брата , я курив
травку у ванній і напився мене так, що я поклав на стіл
взуття та зробив мобільний телефон.Ніч завжди
супроводжується окуляри і вживання гашишу ,
використовуваної , щоб написати формулу Ейнштейна
на школі охоплює 1998-1999 monho бар - Бармен був
тут кілька місяців, щоб служити чашки.Реалізовані
остаточний партійний 2ºperiodo , як зазвичай супутньої
диско Фенікс він ударив 900 осіб у першому monho
душем хіт 700 осіб проти майже 200 інших людей в
конкуруючої сторони був успіх .Після партії взяв всю
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їдальню об'єднання елементів з сплати власника monho
вечерю не даючи на це , більше немає грошей для
партії.Цього року я почав співробітника знижку як
Philips, фабричного робітника, де я працював два
місяці
майже
двох
тижнів
відсутності.До
того
влаштувався на роботу в Uniteca / Quimigal .Пішов
бармена / конферансьє з моїми жонглювання трюки в
dacasca дискотеці був тут, що споживати мій перший "
таблетка " зламав у двох і взяв у різні дні половинки
здавалося, що я нічого не зробив не було швидкості
тіла, наприклад,знищувати рослинність весь журнал, а
не читати нічого або повернутися додому і поставити
музику і отримувати йти в ногу.Це був перший і єдиний
досвід них .На дискотеці dacasca суспільних відносин і
безпеки , коли я пішов, щоб подивитися на інший день
роботи, що я вчора сказав мені з пляшками і моя
жонглювання потрапив в голову клієнта, який виїхав
до лікарні залишаючи новинив газеті, врешті-решт все
це було брехнею, і я вірив.За затримку трьох годин я
був з подругою туди потрапити, і я замінив, вибираючи
окуляри і вистрілив на місці.Відкрився новий бар
Естаррея Я був у роки 1998/99 в якості бармена /
швейцар героїв в барі, одна з тих ночей позичити книгу
про " двері " і померти "Американський " збирали
навчити його і мою книгу .Я прийшов, щоб зробити
депозит $ 100, щоб мати можливість залучити $ 1000 ...
протягом двох років в якості двірника і навіть спалили
двері з бензином мотоцикл , але ніколи не дражнили
або пов'язаний з ким-небудь.Організуємо новорічний
1998/1999 в Heroes Bar \u0026 друзі Faíska організації
називали всі друзі на Новий рік.Mando все відвідувачів
бару залишити до опівночі в кінцевому підсумку вийти
бар і Новий рік.Я йду в бар яєчників каменів , де я
нападу з боку реклами в рамках створення іншої події,
31

подав скаргу в поліцію, і вони йдуть в бар, в якому
вони сказали, що вийшов з попільнички всередині,
чиста брехня .Мені потрібно йти до прокурора , але я
не пішов за справу через відсутність свідків.У
переддень Нового року 98/99 - героїв А. В. бар .Salreu
Estarreja віконт їхав програму, в якій : 12 ДЗВІНКИ за
одну ніч [ і день] ... ді -джеїв на контроль резидента
Сергій гостьовий DJВікі і інкогніто.У середині партії і
для того, щоб одягнути мене додому на вечірку і мої
друзі з'являються , згасити всі клієнти бару , де він
був, що нічний портьє на кінець року.У думках
поставити під сумнів порядок алфавіту і прийти до
думки, що AB або авва були дуже вперед, я думаю ,
створити систему безпеки серед чоловіків типу :
підморгуючи або торкніться і відчувати один одного і
йти на всіх швидкостях , щоб побачитищо було злого
або страждання і допомогти .Дивитися ТБ і я думаю ,
нижні колонтитули містять повідомлення , на мій
погляд я бачу FTV каналу, і я думаю, що день буде
отримати Нобелівську премію.Я думав, що колись буде
є людські органи і був продуктовий магазин, щоб
кілограм у цей день думав бите скло на вулиці були
діаманти, дивився фільм Snatch / свиней і алмазів в
кіно в Авейру , коли я думаю , це актор фільму ,почати
знімати взуття і входити і виходити з кіно, це був мій
фільм.У Estarreja побіг в кінцевій свободи дій на березі
річки і думати про сходження на деревах, мето
половина тіла в річці , і я думаю, що я геній і що пан
.Президент Республіки спостерігав за мною , у мене є
контакти з коровами паслися і спробувати донести до
вас свої думки.Я думаю , що вони мені вкрасти ідеї і
зробити мене хочуть нашкодити, я починаю відчувати
себе дивні речі , щоб ізолювати мене , зробив щось
подібне обертових всю кімнату , читаючи книги з
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психології , щоб спробувати зрозуміти, що зі мною
відбувається , я почавв маренні, манія переслідування ,
або що за ним стежать і управляти ними по
телебаченню або в газетах того часу, приходять до
думки , що мій батько купив мені бар, і це було
найбільшим у світі, тільки зробив дивні речі ,
провіднімої батьки серйозно стурбовані у цьому
загальному шумі хтось називає GNR та пожежних ще
транспортувати мене в лікарню, який втік за течією
годин ходьби , поки я не знайдено військовими НРГ ,
які кажуть мені , "ми просто шукали для вас "Я
доставлений в лікарню в Авейру , наступного за
невідкладної психіатричної допомоги Коїмбра .Взяті
пожежних прив'язали до каталці після розмови я
думав, що я візьму укол, і я буду мати з дівчатами після
консультацій з головою психіатрії, але тільки взяв
ін'єкції ... Коли я прокидаюся я в кімнаті психлікарні !?
Біжіть , я взяв таксі і відправився в Коїмбре , де
Estarreja сказав таксист чекати і пішов, щоб
попередити маму ... На наступний день я схильний
прийняти таблетку , посланий психіатрів не знаючи, що
це
цілеспрямована
почувати
себе
погано
,
просячиприведе мене до лікарні , залишився більш ніж
на 20 днів по системі фізичним обмеженням, який
пов'язаний
з
поясом
спати!У
Estarreja
вітати
Intermarche мені здалося, запрошення вступити в
сусідній будинок , я прийшов, щоб увійти в сад,
думаючи їм, що я злодій і навіть встиг подати скаргу ,
але після того, як НРГ сказав, що він навіть не
дивлячись на мене, і взяв менедо лікарні.

Там же від'їзд порівнює із землетрусом в суспільному
житті , отримання ослаблена в найближчі роки, я
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прийшов, щоб мати страхи, такі як : сходити в кафе,
побоюються, що чашка впала і люди коментують на моє
ім'я.
Як 3ºescriturário в 1999 році розподіл
кореспонденції та реєстрації ліцензій на волосся раз
descolorei , поширення поштовому вагоні, навіть не
маючи листі , в межах периметра заводу, де він їхав на
30 км / год, хотів, щоб відчувати себе в перший раз
автомобільотримання потрапити в аварію , залишаючи
бампер і навіть довелося виправдовуватися.
Я не сплю, бо не хоче спати, я хочу жити тут
, а з перешкодою, яка дає мені спати, я перед цим з
безсонням.
Я вступив до школи - інтернат Луїс де
Камоенса , португальці наказав еквівалентність 11
значень і простежити маршрут , кредитних одиниць
середньої освіти.IPJ заяву, здійснюється інформаційних
функцій аніматор, таких як стипендії від 01 березня
1999 по 5 лютого 2000 відправився в школах
пропаганди здорового поведінки для молоді.Я починаю
бачити порнографії в Інтернеті і мати контакт з чатах."
При виконанні своїх обов'язків був зацікавлений і
динамічною грою в повній мірі їх завдання, зокрема ,
користувачі послуг , поширення інформації , що
становить інтерес для молодих людей , оновлення
інформаційної підтримки і контакт з Португальського
інституту молоді" Авейру , 09 березня 2000 року я
пішов в Тенеріфе на самоті в останні дні починають
думати про жінку моєму житті, і я пишу 3 карти з ім'ям
Ракель Mamede - Bombarral Португалія і останній день
я отримую телефонний дзвінок в її протоці імітації
поганодоступні поряд з подругою в той час у мене буде
квартира, щоб бути з Ракель і провів кілька годин я
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перебуваю з екс .Подруга поставити фіксовану ложку в
дзвони і подивитися, мій друг перестрибуючи з однієї
балконі інше попередження мені колишній .Оскільки
минулі моменти вона стрибнула теж, і прийшов до мене
, я побіг до кімнати квартири і сховав мене під
простирадлом моєї найкращою подругою в той час і
вона запитала, де був Філіпе , і я залишив простирадла
і сказав she'm тутвтік з квартири я переслідував по
вулицях найближчі передати вам трюк, щоб отримати її
заспокоїти.Я можу диплом середньої школи 1999/2000
заявника з випускного класу 16 очок - яєчників 11
грудня 2000 , було сканування в міждисциплінарної
галузі ліва половина , а потім відправився сюди
приходить до висновку, поставити інший учитель ,
протягом двох днів йдете для вашогоофіс вибачаючись
за відсутність вчителя чесність робить можливим
подальше обстеження і призначає відома 20 ,
максимальна кількість балів за звичайною вчителем
був 16 балів .Я отримав вказівки від 11 до
португальська, англійська 15, 15 до французького , 17
міждисциплінарної галузі , від 18 до 18 Філософія та
комп'ютерна наука , копіювання на іспитах так що
отримати пас на хід.Під час навчання працював в
півмісяця не пішов Офіційний готель з професійним
категорії " прийом стажерів 2-й рік" з дня 8 лютого
2000 до 31 травня 2000 року " набуті знання в цьому
готелі розділах прийому / консьєржаі бар.Свідоцтво
протягом усього цього періоду великої ємності , щоб
дізнатися
,
незвичайних
відданість
і
почуття
відповідальності.Ми хвалимо своїй доступності і ваші
стосунки з усіма нами.Ovar 28/07 / 00.aqui спав у
номерах готелю були вечірки в барі і пішли в басейн в
відсутність
винних.Якби
до
дисциплінарної
відповідальності за напад на колег -бар, бо це змусило
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мене відчувати себе поменшало, бо він знав, що він
був госпіталізований в психіатрії.Тоді я вирушив до
Лісабона і влаштувався на роботу лічильника
співробітників в кафе в торговому центрі був imaviz
2000 мав звичку відвідувати нічний клуб в торговому
центрі , де вона танцювала до світанку представляючи
себе найкращим танцюристом в той час був зі мною
пляшкаpopper'so , які вдихають перед входом в роботу,
як запах і дивіться на небо в передній частині готелю
Шератон , ця пляшка була моя 2-й досвід роботи з
хімічними речовинами, але не повернувся, щоб зробити
його не я намагався це в моєму житті,Брав участь в
штаті Estarreja Карнавал 2001 - Масляної або нічого!
Масляна або нічого!Декларація ратуша яєчників - поділ
культури , бібліотеки та історичної спадщини .Він
заявив, що він обіймав посаду адміністративного
помічника , на договірній основі на певний термін від 6
серпня 2001 року по 30 травня 2002 року в
обслуговування клієнтів послуг міської бібліотеки
яєчників і музей Хуліо Dinis - будинокOvarense ", який
зробив велике почуття відповідальності та відданості "
була, і бібліотечні документи і зробив зникають
реєстрацію " безнадійних випадках » 2001 - НРГ
лікарня між Лейрія Лейрія і битви є скарга по радіо
водія вантажівки, який збирався порушититранзит, BT
називається на сцену після автомобільної rebocarem
кажуть,
що
немає
ніякого
штрафу
,
виклик
підкріплення і привести мене в лікарню в Лейрія
наручниках .У Кальдас да королева думав побачити
снайперів і людей , які спостерігали вікна 26/11 , щоб
07/12 2000 в лікарні дитячої D.Педро 2001 - я не
отримую листа по DGV повернення на батьківщину з
транспортного засобу , але не мають ніякого листа й
ніколи не повертатися, щоб привести отримаєте лист із
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суду , що передбачає покарання мені з дуже серйозним
порушенням штрафу ( без мінімального ) періоду
скасування 30 днів , прийматилист DGV , що з нею і
каже взяти одного через цього закону , щоб бути
проводить менше 2 років.Я навіть згорнути в мою
кімнату і , думаючи, що були камери знімали мене, і що
за ним стежать шпигуни.У Лейрії думаю , Інтерпол їхав
зі мною працювати , так як я поклав 5,01 цента
.Бензин і платити € 5 виявивши, що він виявив
формулу, щоб виграти і стати мільйонером.У ті дні я
думав, що російських шпигунів під машину.Я думаю,
що я чарівне , і я контролювати машину з розумом і
мозок приклеєним до машини автомобіля до постійно
постійному обертанні , який змушує мене зважитися на
середину дороги в нижній білизні з відскоком , щоб
ризикувати в цій кулі бувзапущений в тестовому
рішень Королева і врізався в землю перед судом і
підійшов до даху свого будинку .Я зупинився командою
НРГ бригада b5 вважається регіони Коїмбра і Авейру
починають мати прагнення до ідей і результатами газет
в автомобілі буксирування за наказом BT Лейрія
.Liscont заяву - операторів контейнерних працювати з
категорією практиків в адміністративному порядку.У
той час я ляже на унітазі в Liscont , у мене було два
місяці без куріння гашишу і коли я повернувся боляче
моя голова почала проблем з раннього виходу Liscont
глибокої любові , любов постраждали відчувався також
забувати, нижня половина втратив розкаявся і
жив,Їздив під хмарами літав під небом був в планети
Марса і Юпітера на Марсі, я вирішив любити тебе і
Юпітером у вас тут моє єство , пролетівши від планети
до планети пера була сила, було енергії, радості не
булоте, що передав любов у формі квітки .Якби сили
сонця , рухався , як соняшник, охоче в невтомній
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гонитві за гару був сон , досягнення , мета , все з
пристрастю, без вимірювання було здорово, дивно
короткі дуже люблячий.Я подивився у вікно , я помітив
на горизонті провів сканування багато дивився вперед,
я побачив свою зірку, був блискучим мерехтливий
подивився я побачив місяць була моя і твоя , був
пейзаж , подорож , через вас , щоб подорожувати по
суші і підморе , а потім ви перемогти ми подорожували
по суші і в морі було просто місячне світло .Якби це
бажання , бажаючи , бажаючи , любов , думки, почуття
.Я нудьгував по тобі і хоче бачити вас тут, хочуть
зустріч , люблю тебе , завжди думаю про тебе і
відчувати вашу присутність , де туга і вітальня без тебе
, думати , хочете, відчувати тебе і люблю тебе
безбачити вас , бажаю вам з 5 почуттів : зір бачити вас
без дверей, без запаху твій запах, почути ваші діяння
без шуму , смак захват мене не доводячи вам і
торкатися до тебе не торкаючись .Нагадаємо, що для
вас постраждав, відчував, любив, жив, ніколи не
любила іншого, який поцілував у тобі , я бачив, я
went're любов, яка завжди буде пам'ятати.30 травня
2003 , шлюб любов море мавританський Філіпе 2
червня в Лісабоні -... Гавана Мадрид Мадрид 9 червня
10 червня 2003 Лісабон поїхати на Кубу і Гавана
купити $ 100 марихуани , які дійсно відстій.Я був
чотири місяці без куріння суглоби до приходу , то
курив і боляче моя голова була початком інтриг з босом
і в кінцевому підсумку отримати низький і йти шукати
роботу.Філологічний факультет спали в класах , курили
мої суглоби.Ратуша Бібліотека Лісабон Орландо Брук в
жаху від контакту з новітнім створити боязнь робити з
ними свою діяльність , працював один місяць відпустки
мене .Після хочу уточнити деякі сумніви з чудовою
технікою , кажуть мені вийти і представити лікарняний
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- відправлено листа президента ISEL з дискримінацією
конкретних фактів не може йти у ванній кімнаті, і
нехай tosteira сир , вліво ... Я написав життів
невдоволення задоволенням листівці СТТ і послав мене
, щоб отримати його .Відправка листа до президента
республіки,
даючи
звіт
про
моїх
останніх
8
років.Безробіття , зверніться соціального захисту в
Лісабоні громадянина магазин , який говорить мені, що
я не маю ніякого права на отримання допомоги з
безробіття , коли насправді було сперечатися з матір'ю
і дружиною, і я буду тренуватися до носа з ідеєю піти
сісти на літак, щобЛюксембург поговорити з Баррозу в
Європейському Союзі для того , щоб дати мені цю
роботу.Кульмінація просто момент , момент з вашої
думки, що, можливо, все це існує не тільки як
доброчесний образ, але через появу або стан розуму
не померти в момент припинення всіх фізичного
існування і раптом все гасне, абоможе призвести.
Я чув голоси , які сказали , команда вбити
себе, моменти, перш ніж сказала моїй дружині було "
хакер ", який був професії, написав статтю , сказавши,
що я завжди любив супермаркет, щоб купити дві
пляшки гіркого мигдалю і пили всі разомз різними
таблетками.Моя дружина, коли він увійшов і опинився
обіймати із ситуацією називається пожежні Inem
прибув незабаром після і дав мені масло, коли я
прокидаюся, я пелюшки в лікарні.Через кілька днів
сказали мої сусіди , які були лікарська взаємодія
прийшов до мене , щоб сказати кафе поряд з ним не
було б кафе, які мали 02/2007 1- ї спроби самогубства.
Якщо випаровуються мене, якщо моя душа ,
нічого не залишиться в секреті плюс сміття, не
звертаючи уваги на фантазії.Виник з підривної
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діяльності
плаває
неробство
інший
момент,
зокрема.Відсутність , якщо він торкнувся і бачив свій
світ, були б нечисті , без відключення звуку чутливості
сенсорної , принаймні вважають, що хтось перевершує
свою реальність.Моя печаль просто, як все щастя
досяжний як недосяжною .За помахом чарівної палички
, без іронії в день ви говорите , доторкнутися і відчути,
як ти дивишся на мене і подивитися, хто я , і не те, що
я відчував, ніколи так багато страждань , бажаючи
більше нічого , померти за тебе через мене для вас
написав так, щоне страждав і не вмирав, і ви ніколи не
будуть втрачені просто відчував поруч з вами в
палаючій сірники пекучий біль у мене , який
закінчується , коли все горить .Ніколи взяв тебе , до
речі в вас скажуть, що ви страждаєте , тому що ви
ніколи не покидали і знаю, що ви любили і завжди буду
любити тебе .Це лікується в лікарні і Кабрал каррі,
який був в " комі " , і прокидається і бачить тільки
підгузник, не пам'ятаю розмову з психіатром, який,
проте дає мені випустити замовлення після підписання
відмову від відповідальності.- Думав, стріляти тварин з
вікон поверху і були ідеї , щоб знищити або вбити люди
відчували великі збурення в прорізи тіла і рвані рани
говориться
дуже
тривожний
дух
і
емоційно
перемішують бажання , я прошу тебе дати мені
поцілунок, як тих, кого ви знаєте?Поцілуй мене ,
прихований , як і surripiámos один одного, коли
бажання росло цілує мене , м'який, з них, ви
знаєте.Солодкий, солодкий з вами .Я тебе поцілую від
мене .При всій повазі , не кажучи вам , що ви і мене !
Що ви думаєте про мене , і я вам ?Я estou- вдячний за
те, що я прочитав, зрозумів, можливо ,!Переходячи з
міркувань вже прочитав мені вже зайняли свої елаціі
принаймні, красномовно розгорнутої подарунок до
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правової годину вже опівнічної месі або ігрову півень,
який є страшне питання !?Відображення в зрозумілій
комунікативної екстазу до мінімуму і просте мовчання
луни, яка відділяє нас діє слова болю навіть в простій
відмова від спалювання .Непереборною перешкодою
фізично, але не за допомогою гормональної та духовної
хімії яскравим.Небесні тіла вторгнутися нас для
розквіту братки .У пошуках кохання конюшини, тому
що багатство полягає в розумінні різнобічних істот і
завжди з чимось, щоб додати до цієї точки зору.Ще
одне доповнення , подальше збільшення , це бажання
для
співчуття
і
ніжності,
що
засланий
нам
представництва
самооцінки
в
соціальних
медіа.Перегляд перспективу самостійного єдиної і
неподільної , що не відчужувати будь-яке бажання для
більш побажання, які виникають в окружності .Це коло
із золота, гільдія сумлінно і вірності і поваги, в
основному за рахунок не існує.Ми чисті і в дикому
вигляді в акті так , і нічого більш егоїстичним , ніж мені
, хто тільки так завжди вторгається в іншу з їх точки
зору.Полум'яніючого розум , здатний простого обміну
ідеями, це заклик до негайних дій здоровому
глузду.Коли ми даємо або принести себе з іншого
.Нічого більше тривіально не відкидати те, що ми не
хочемо , це легко.Любов і любов, а відчувати одного і
не мене .Конструктивна позиція про зв'язок між нами
бути .Віддруковано в інстинктивне поведінка думати
тільки про мене , то на мене , і тепер я повинен ще раз
.Конфлікт через одну , я перетворився на " I" , і ви
ніколи не знаєте , наскільки добре " самості " ми
повинні дати один одному підтримку.Це свого роду
приходять до нас , які завжди відкриті.Увага до "Я " з
власною бути з тобою власні маски і егоїзм , що рівень
.Ну броня я коли-небудь бути По- так зламана " Ту -х",
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які існують і які " ЄС" більше " ЄС", що поп- броня
.Любов: любов перемагає все.Серпня 2007 розлучення
... шипучий Light - падає , і бурмотіння , розбавляють і
розширюється в галузях непереборного бажання , це
ілюзія, як і всі очі, які потім руйнуються, коли
стикаються з зовнішньою реальністю .Наділений злоби
та контрафактної спорадичний безумство шипучою
бажання як любов розширюється і забруднень, займає
всі думки і дозволив домінувати і бути владною, це
обмін активізації енергії , світловий зміст є.Горить небо,
нічого сильніше, ніж бажання, щоб досягти ідеального
балансу яскравого неба , так як вони є зірками , які
дають їм життя і рухатися ідеї чи факти думки, бажання
бетону, нічого красивішого , ніж небо, освітлену
енергії, яке необхідно constelaresвимагають постійної
взаємодії між зірками , і сила зірок є унікальним.Це
лякає мене , як енергія перетворюється на нуль в диму
без вогню , тобто, не бажаючи інтерпретувати
космічної
реальності
.Я
розчарований,
коли
життєздатність, пригнічується шляхом розміщення і
кристалізація почуттів, безсумнівно, є маска з
політкоректності.Про душа не перетворює вас в магії і
летить уми, які не мають ніякого імпульсу струму
істинних фактів і зміни речей змінюється кроки і цикли,
для яких все пройде, і розвиватися, але ніколи в дорозі
страху і стражданьпочуття.Звільніть себе і розширює ви
страждаєте і особливо мутація життя, це зміна, яка
змушує нас .Світло життя , занурені безумство
пристрасті.Чому ?Інстинктивно любити і хочуть бути
коханими , пристрасті і розчарування відкрити кілька
ілюзій.Введені в оману і любити мені зосередитися і
сконцентруватися на протязі методології любові до
істини, що пронизує будь брехні.Гола в тому, любив
грати в полі ми маємо справу з істинною ідентичності
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буття, так любили вимагає від нас глибокого розуміння
того , чому бути коханим і ще є необхідно дихотомія
хорошою смаку взаємністю і любити теж ця діалектика
Передбачається,1 + 1 = 1, коли логічно можна нічого
не подобається.Звідси логічно 1 + 1 = 2, правильно ,
але поведінка не буде продуктивним , якщо результат
не технічна зв'язати відносини і цінності і поведінку в
цілому, так що тоді є єдина позиція в середині любов'ю
.Зрозумів
і
це
справедливо
тільки
джерело
задоволення, або бути індивідуалістичної або іншу дію
означало дій , а справжню свободу.Ну, я не прожив
достатньо, щоб подолати наступні кроки , логічне або
нелогічно буде критерієм для багатьох з вас , я хочу,
щоб бути абсолютно впевнені, що, так я уявляю собі
мені дупу час від часу, і сьогодні навряд чи ослияк
такої , є досить штучних осли, обманюють, хто дійсно
варто іноді цю роль, прийняти свої власні висновки.Я
тут не для цього, до речі про дурість є побоювання, і
відносини, які не роблять, так як божевільний тільки за
певних обставин і , якщо судити по іншим, тобто часто
залежить від «середовища існування ».Переадресація
деякі з цих міркувань , то я хочу сказати, що я
божеволію , я припускаю, що сподобалося багато
людей і, отже, ми не задоволені , ми хочемо більше
любові і все більше і більше , чому так любити амбіції,
як я поставив питання .Відступ кажучи наступне , всі
вільні наламати дров в любові, ми уразливі і часто
маніпулюють.Ми хочемо вірити, що це правда , що
любов , чому, тому що ми любили, це почуття, що
викликає прихильність і запускає мудрість життя
11/2007 2 Спроба самогубства з таблетками , ескалація
каррі лікарні і Кабрал ледве ходить в палату я підійшов
медсестер " , а потім намагається вбити на цей раз з
бензодіазепінів ?!", Після аналізу я внутрішньовенне
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постріл голки іюшила кров.
Життя вмирає між життям і смертю ?Ой !Прощення ,
воно поміщається ?Очевидне , які ніколи не вбивали ?
Всі поїхав жити в момент всі без винятку фатальною, як
тільки думаю , що ми скоро помре, і тоді ми живемо,
настільки
суперечливі,
насмішок.Після
мого
народження я намагаюся йти "за" угоду 20 годин після
повного знівечили і седації , пережив ще раз .Участь у
відкритому
procedure'm
оцінені
на
хвилі
адміністративного техніка по третій бригади лікарів і
має 17,41 VALORE заміток друге місце в конкурсі,
напередодні вночі не спав і курив більше 10 суглобів,
інтерв'юбуло вранці .Ця медична школа порту.Де днів
тому я отримав йти, бо він був з суїцидальними
думками і де я навіть не зустрілися, я чекав , але у
мене було достатньо, щоб чекати.Світло послав мене в
напрямі поточного екстазу повсякденному житті,
просвітив мене хворе майбутнє і нерозумно то так, грім
до забою мене і блимає, як роздягли Динаміт
фатальний задоволення.Так що, так зцілив залишили в
калоріях кишечника строгості і точності.Я не знаю,
якщо я скрасити минуле, бо я боюся, що вона не має
ніякої влади .Таким чином, є два полюси, дві крайності
, і я був вражений позитивними і зцілення, а не чорнопримари.Це світло виходить від ясності емоцій і
раціональності безпосередній сутінках і імпульсивний
без переходу і непрозорих почуттів, не вбудований
почуття або прибив до хвилювання , задоволення
життя і насолоджуватися максимальної сили , що рухає
нами на землі, і дає нам силуні, візьміть талант у вас є і
сили, як гострий Blue Ray і ventilaste припливів
досвідчених і не шкідливих і поширених думок,
жертвами яких нам , як тіні , все має рух, але воно
присутнє і, як з'ясовується, інфільтратипочуттів зору і
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показує нам ясність думки в тиші часів, і мовчить , як
для зміцнення вигляд і насолоджуючись безславний
інвалідності, що інші проходять через негативних чи
позитивних енергій.На швидкості думки, безпосередня
, другий , частка часу, і час миттєва , отже, не буде
ніяких скорочень в рамках або , найбільш безглузде
поведінка , тому що кожна людина має право ,
незалежно від того позитивного або негативного
ефекту.Майте розриваючи ефект чорного Faíska
відбувається в нейтраль розсудливості і безумства несе
на жвавій енергії і голодні для задоволення і світила ,
так що я раджу вам використовувати вашу власну
енергію повинні бути досягнуті до світла і esbaterá
гаряче посмішку, попіл,позбавлений тепла, але
божевільний при перемішуванні.Про інше квадранті
мають Blue Ray з непорушеною думки Різдва і
підкреслив дерев вогні, які приведуть нас до
відволікання.Саме це перехід з якими стикаються
експансивний , але не обструктивного прагматичні
сили, які заважають нам жити знімок , грім стрясає і
чітко впливає на звукову хвилю , які виробляють
надзвукової швидкості , але не такий потужний , як
добре.Що реально і здається нереальним.Життя у
вічній тримати його там йде вниз, а потім немає ніякого
способу, щоб боротися з ним, навколо нього або
маніпулювати це жах дисидентського бурмотіння і
завершується в одній точці удару розум створення,
уяви або просто пофарбувати слідпроцвітає зелений
відтінок і захопити життя в такому тоні життя
процвітати, ось оцінка ви завжди хотіли підкреслити ,
живе інтенсивно.
01/2008 зробити татуювання з буквами
Darklightning і іскра в лопатці і влада кажучи luz'08
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після цього ніколи не intentei татуювання проти життя
2007-11 / 2008-01 - Комерційна швидко phone'm
кращий бос клієнт купує 5 мобільних телефонів для
компанії, не з'являється на роботі .У Estarreja в
бібліотеці в просторі на Парковка для інвалідів СБ і ліг
на аллюзівний місця в моїй протесту щодо шляху
відрізнятися від інших , не означає бути різні, що це
тільки в розмірі книги скарг і був початий і
завершенийзаповнене плагіатом з книги про " бути
іншим", що було в записи вітриною , яка провела день
був сповнений доброї освіти і етикету з більш ніж 20
томів на банері .У Estarreja 02/2008 Бібліотека ходити з
блакитні каски робіт і в якості працівника громадських
робіт, напишіть на двері : у мене панує мовчання ,
страждання .Загрожують брат смерті , і я привів влади
відповідно
до
цього
зарядом
на
психіатричну
експертизу.Я з власної ініціативи в віконт лікарні Salreu
, де я зізнався в якості пацієнта , породжує дискусію ,
де і про те, хвора чи ні , є те, що комп'ютерна система
тільки визнав внесок у хворої ?!Я пропоную піти в
психіатричну лікарню в Коїмбре , що досягають
приходять з військовими НРГ вони дали мені їхати
додому на наступний день.Я б'ю слова , і я втратив дар
мови протягом 10 годин.Я купив світлові прилади і звук
з динаміків 100 ват посилюється компакт- диск з анти
Dantas маніфест був поміщений в максимальному обсязі
з вікна моєї спальні, на Хосе де Алмада раба , поет
Орфей d' футуристичний і все.Хук - університетські
клініки
Коїмбра
бюлетені
лікарні
чоловіки
психіатричної служби - Хворий поступив в госпіталь на
2008-02-02 був виписаний 2008- 02-18 - Normal
хвороби , змінити підгузник на сусіда , інший спір звін
навіть пішов після середині лікування.Під керівництвом
влади до hospital'm наручниках and'm навіть не бачив
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психіатра змушені дотримуватися режиму лікування
проти моєї волі , прив'язані до носилок і беручи
ін'єкції.Я взяв книги, які він позичив і кинув їх в озеро
ратуші взяв светр той день, я показав перед масою
поза мого татуювання, які мали силу конструкції світла,
я прийшов, щоб залишити 15 євро в процесії .Я прибув,
щоб бути викликаний Estarreja культури радника , який
не давав книги з бібліотеки буде порушено
кримінальну справу найгірше CD з подряпинами і день
процесії були кинуті книги для джерела світла на
міській площі.
Коли я був в заціпенінні через хворобу
задумав
план,
дотримуватися
таємниці
багатомільйонний я думав, що я не буду говорити, тому
що я не , я буду тупий, син мій з арабської книги
рукописні мною буде мати найбільший скарб у світі.
У ролі приходу Коїмбра мені був поставлений
діагноз шизофренічного психозу може бути тільки
коли-небудь думають, що я шизофренік ... слухав
розмови на засіданні медсестер, допоміжного розумніші
зрозумів, що я слухав колег кажуть, що це була моя
черга... Він написав запис ' "уникнути небезпеки" ,
"тримати піжами " Я вважаю, що смішно, коли -небудь,
щоб запустити піжаму ?!Для виходу з цього
примусового утримання під вартою Я повинен був
підписати судовий документ , як я слідую лікування.На
вході інтерв'ю в лікарні в Авейру сказав, що хоче
лікуватися з моїм псевдонімом «Панове Світу ", який
буде вживати тільки що впали плоди дерев і не любив
масло і полуничним варенням.Що було звичайна їжа
.Він думав про суїцидальних форм, як кидати мені
картину відкриттів і т.д. ...
Live , я відчуваю страждання , які мені
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заважає бачити, як бути реальним з проведенням
ніколи лояльним , але і як сумно clown'm фальшивою
посмішкою , радість інтер'єру, не відповідає назовні.Я
відчуваю поплавок , який робить мене з нормального
місця , подорожі та перебування в місці , де він
знаходиться далеко від самого погляду.Я відчуваю
жахливий крок , неприродне явище , а як тварин
дикуна відчувати жорстокість і швидкість, фаркоп
задушити і вбити якомога вродженої сили і призначив
провал в той час.Під час поїздки без сліду образ
огидний , ненависний і дійсно грішний, ось присягу у
висоту температури небо , квіти і росте насильницький
сплеск Це просто поганий час все завершилося і
поліпшення лютість я одягнений як клоун із шапкою
ОІВ - повідомте Португалія у Венесуелі кави.СТТ
підніме лист із суду , скажіть співробітнику , що через
мою хворобу я не можу підписати , зробити мої
відбитки пальців , тобто я не писав .У Коїмбре, лікарня
як готель з папером плату за ручки дверей кажучи, не
турбуйтеся !Не турбуйтеся і пішов з ним на зап'ясті у
лікарні периметру Я вважаю себе збирання листя на
дереві , листя і пилок зробити сигарети з паперами
впорядкованих Томас прізвисько " десантника " .
Я вийшов з лікарні останній тижня я буду
взятий до лікарні знову з історією психіатричної
експертизи під командуванням НРГ яєчників - в
Коїмбре покласти виставку стілець стриманості з
конституцією , пропонованих будівля Парламенту і
розкрити оборонуза відсутності повноважень.Я світло і
вимкнути світло кажучи силу світла Стирання
перемикачі лікарні Коїмбра , купити супер цікаво і
велика тема підійшов про походження диявола "
hashashin / фігури. "Як психіатричне відділення
змішується повинен займатися оральним сексом з
48

пацієнтом у ванній кімнаті чоловіків і спальні.Був у
лікарні Авейру і дихав через 5 см відкрите вікно.І
просто хотів, щоб дихати повітрям дме і побачив сад і
люди , що біжать і насолоджуватися і просто хотів, щоб
дихати ... Відчуйте свободу
Продовження бути : спосіб життя
Правда рахунки
Нельсон Перейра бюстгальтери
Той, хто проголосив, під яким мається на увазі
... Шлях життя, тобто все те, що у спадок від наших
предків , то ми маємо місію завести дитину, коли ми
досягли повноліття, один, який проголосив законами
суспільства, в якомуми живемо в умовах демократії.
Це все, що ми можемо отримати знання, тобто все, що
ми шукаємо , коли ми знаємо , що ми будуємо .
Як так ?
Тому що, коли справа в суспільстві, в якому ми
працюємо силою розуму , ми завжди повинні жити, щоб
бути прийнятним для нас, щоб бути поміченими самого
суспільства як майстер , не може бути злом є ще гідний
того, щоб ми могли бути ;це те, що ми живемо , ми
також знаємо, що є між довідкою .
Як так ?
Тому що ми істоти , щоб служити один на одного , тому
проблема існує придбав , говорити правду , коли зло
мені вище.
Як так ?
Тому що ми можемо бути соціальною істотою , але ми
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можемо жити в розпусті .
Коли не їздив істоти рівні .
Але завжди існують і сумніви , недовіру, яка завжди
переслідує нас, за допомогою якого ми вчили, за
допомогою якого ми вчили і що це, де ми йдемо, коли
ми впевнені, що ви дійсно довіряти, то ми служити нам
добре , бо ми практикуємо добре.
Ми хочемо, щоб догодити всім читачам, які можуть
читати книги, ці мої книги , ви можете знайти в будьякому
книжковому
магазині,
де
вони
можуть
зачарувати теми вони хочуть чути і читати в ліжку.
Це буде хороша компанія ніколи не прочитати і
побачити ці історії, як правда .
Тому що вони відчувають, що надання істинний досвід
тих, хто допустив помилку , але мене знав, зцілити від
усіх зол , які переслідували мене .
Що буде темою цього видання?
Літаючі звіти, це може бути питання, яке не буде
занадто шокуючим, не хочуть, щоб шокувати читача,
але звіти є достовірними і представлені в дорозі, який
був жив в законному порядку .
Бо і я був досвід в рамках закону , вірити , уявіть собі,
тисячі речей , відчувати шкірі реальне відчуття
тваринного інстинкту.
Ми хочемо, щоб виграти силою, і ми відчуваємо, як
такої.
Outlaw , що в тому , що ми всі знаємо, що ми можемо
знайти і ваги, що приходить шлях, який ми
використовували, щоб жити, тому що, незважаючи на
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все зло , яке ми
розглядатися як зло.

робимо,

це

ніколи

не

може

Я думаю, що буде перевтілення в кожній.
Амбіції, щоб жити, ми хочемо жити таким чином, що ми
знаходимо легко, але це не легко , і важко , коли ми
впали в правоохоронних бар і коли у нас немає
грошей, щоб заплатити за хороших адвокатів , ми
платимо більш високу ціну.
Як так ?
Якщо ми не потрапили в благодаті , ми не можемо бути
смішно.

Чому завжди народжується зі спадщиною прогресу в
житті, ми також можемо вчити і надати гіркий життєвий
досвід, і я як і раніше платити за це !
Я народився в Африці, було три сестри : Ельвіра ,
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Candida і є.Та є гарний початок, історія, може бути
блискучим історія, але вона виявилася менш хороша
історія життя.
Я не відчуваю себе набагато злих людей , які
виконують цю функцію, так звані тюремні охоронці ,
завжди судив їх ворогів не бажаючи визнати, що
насправді може мати мене на гачок цього рішення.
Здійснив кілька злочинів по своєму шляху , коли я
йшов у житті.
Він використовував цей термін був у сленгу , з якими
ми мали справу , був формою сленг, або ми можемо
також ходив термін.
Були місця, де ми шукали і спосіб життя, який завжди
приносив були Мовляв, там, де був насильства або не
був знайдений насильства заманливо або зухвало, тому
що ми дійсно відчувати себе добре, що ми робимо.Це
також розглядається в очах суспільства , тому що
жодне суспільство не може визнати , що інші можуть
жити злочину, якщо воно не відчувається необхідно
споживання речовин , які можуть здатися жахливо
погано, але вони є.
І як такий у нас у всіх вад , але як такої завжди
приймають погано, коли нам не подобається те , що ми
завжди були непомітні , як зло , але вона має велике
бачення того, куди ми всі створені, наші кошти
іспівіснування робить нашу підготовку, ми хочемо і є
прагнення жити добре і бути краще, ніж інші .
Там буде багато Picardias , як п'яний моє творіння , але
в середині цих ублюдків була дівчина , я завжди любив
її , так як я зустрів її , зробив той же день народження,
як я .
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Як завжди подобалася, так як день , коли я зустрів її ,
я завжди любив її, вона жила зі мною і жив дуже багато
з моїми сестрами, були стосунки занадто багато, вона
не була любов з першого погляду , вірити і вірити, що
ніколи не буде жінкаяк любив , що, перший раз я
поцілував тебе , я відчував справжню лева, ми всі
хотіли б бачити себе в савані .
Той, хто має право на життя , рівної для всіх людей є
дружина і сім'я.
Навіть не беручи його спосіб життя я жив і ця любов
існує тільки один раз в житті, не відчувають себе
мудрими, жодного разу не вважала себе такої, але я їх
все зустрілися, були інтегровані в тій чи іншій формі ,
всеми повинні звернутися , завдав великої рахунок ,
але це все тому, що я хотів би мати гарне життя .
Він був добре , що він зробив , я почав робити
крадіжок, крадіжок почався в простій, зробив деякі
дулом пістолета.Але після degradei мене з надмірним
споживанням кокаїну, я почував себе добре про
куріння і не хочете, щоб піти.
Він брав мене із себе , але ніколи не напали нікого в
моїх турів, якби не було ніякої реакції, не потрібно
було б вдаватися до насильства , де б пом'якшити
судові барів.
Я знаю, хто ходить в дощ промокає, просто хотів, щоб
отримати гроші або отримати значення, які привели.
Різноманітні сайти, я виріс на кінчику , Лісабон завжди
було весело для мене , вважали це місто , як я вже
прочитав книги по історії , місто історичну та культурну
цінність .
Я бачив прогресування мати гарне життя , щоб бути в
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змозі жити encordeirada як такої , тобто тільки хотів
гроші, я знав, що я в порядку, я просто хотів грошей і
погано себе почував ці дії, тільки хотів, щоб
задовольнитимоя залежність і відчувати себе соціальні,
соціального середовища, щоб бути добре з людьми і
відчувати себе нормально, нормально в середині життя
у зв'язку з людьми.
Я відчував, владна, вона судити мене грива лева у
досягненні своєї території і вітальні.Таким чином , я
зіткнувся з життям того , жінка !Ну ... Я взяв цей спосіб
життя в позитивну сторону, в якому зло може зробити
для людей , ніколи не шкодить нікому таким чином ,
щоб зруйнувати один одного в жорстокій шляху, і
залишити їх ні з чим.
Тільки скористався обставинами моменту і просто
зробив це за гроші, щоб поставити швидко курити
кокаїн, але завжди prolonguei , що було неминуче, що й
не народилася людина, або навіть , можливо, ми
можемо наслідувати причину для вивченняяк людина,
яка вживає алкоголь і палить препарат реагує на
продовження роду генів в спадковості, що залишився в
результаті запліднення .
Я не " експерт " в цій області для того, щоб
розшифрувати все це і бути в змозі донести до читача
цю притчу , тип, щоб говорити про це, тому що я
повинен був говорити про це , способи життя.Вони
іноді розглядаються як добре, на іншому, бачили лихо.
Як так ?
Тому що спосіб життя, який ми дізналися, як у нас
вище referenciei , ви не можете завжди діють зі злим
умислом , він повинен бути прощений, щоб бути добре
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відомий !
Як так ?
Бо ми живемо це , стандарти , жива почуття і команда
життя почуття, це форма амбіцій, щоб бути в змозі мати
гарне життя .
Відносини почали , мені було 22 , взяли участь в армії,
але не хочете йти , але закон був так сказав .І ось,
коли я мав справжнє ставлення , пристрасть, що я
ніколи не буде мати той же Христина, і тут почалося
відносини , які ми всі прагнемо, щоб ми всі хочемо,
щоб знайти свою справжню половинку .
Він жив інтенсивно, я відчував, що вона була далеко
від мене не відчувати себе добре, а от де , можливо,
вона взяла, щоб мати трохи більше влади наді мною.
Він любив дівчина ревнувала , але це не було шалено
ревнивий, був здоровим ревнощі і заздрість , що не
було ніякої реальної хворих зло, яке може взяти мене,
щоб змусити когось, щоб залишитися зі мною для мого
введення.
Як так ?
Я думав, що мене і тільки тоді, коли втратив би
втратити жінку моєму житті , але це сталося.Я хотів
піти в Байру Алту і вона відійде на дискотеку в
маленькому полі , ми обговорюємо і де ми в кінцевому
підсумку, може бути , це була не її воля , старший брат
ніколи не брав відносини , а також.Я посварилася з
ним, але він був до запуску любити Тіну , але провів
був момент обставин , але я любив його , але він не
прийняв мій спосіб життя, ніколи не говорив мені про
це , але ніколи не показав , що він бувя , знаючи, що я
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був добре.
Заподіяно шкоду, не багато, але він не прийняв мої
стосунки з сестрою.Він жив зі мною тільки за фактом
контексті , ми жили в тому ж районі, щоб ми тримали ці
відносини, що наше творіння .
Її мати йшов від них , домогосподарка концепція,
батько не знав, але це було добре пан Рауль.
Навчилася жити тільки за рахунок жінок , ми отримали
висоту в районі проголосити це податкові район був
дитиною , але було відчуття часу , вже вивчав.
І на цей раз швидко зрозумів , незважаючи на
невеликий вік , він був , він повинен був боротися за
життя і за те , що він мав : батько, мати, будинок , їжа
не підводила мене і ніколи не підводив мене .Тому що,
незважаючи на низьку зарплату, що моя мати отримала
11 були казки, які платили дохід і є мій батько тільки
заплатив орендну плату, є, але ніколи не бракувало
їжі.
Так було початком кінця , тобто, видалення може
призвести до забудькуватості , я думаю , що це було
одне, що залишилося мені в процесі навчання, щоб
втратити батька довелося реагувати таким же чином,
як і він.
Я подивився на нього, як герой , син воїна скромних
людей , бабуся , Ельвіра , була , з ким я жив до віку 6,
щоб піти в школу, що відбувається ... Я звик домоя
бабуся формування мене , незалежно від прямого
контролю мого батька , але в той час ще широко
відкритими очима , але було відчуття часу.
Якби поняття часу .
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Чи є чисті звіти, які можуть існувати в світі.Як так ?
В даний час будь-який бажаючий може прийти на
перший план їхнього способу життя, незалежно від
положення він грає або соціальної ієрархії.
Так що частина цього поняття, що насправді ніхто не
може бути звинувачений в чому не конкретного доказу
, тобто конкретно.
Як так ?
Так регулюється законами і ми всі маємо доступ , ми не
повинні вбивати, красти і гвалтувати .
Але ми можемо ще на зорі людства, і такі заходи
вдалося, бо історія заснована на цьому.
Ми спадкоємність, що спадкоємність , що завжди буде
безперервним , те, що мається на увазі.
І це абсолютно впевнений, що ми живемо за справу ,
ми не продовжуючи залишатися й існувати на землі.
Я не знаю, можуть варіюватися тему, але це може
турбувати читання читача, може відвернути увагу від
реальної історії, що сталася.
Але це притчі, що протягом всієї книги буде існувати
завжди , тому що ми уточнимо краще і розуміємо
ситуації, які були випробувані .
Як так ?
Для того щоб побачити, що все це було в суспільстві,
де завжди були здоровий спосіб життя і розуміння
суспільства, тому що очі інших можуть бути навіть Юда
, але є дуже важлива річ у житті, те, що ми сіємо
плідщо ми будемо пожинати .
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Але попереду , повинні розглядатися також, щоб бути
зразковий батько завжди бачив мене, і хотів
подивитися , як король , але я король , воїн, який не
завжди може виграти , і почали дуже молодий.
Коли я згадав , що просто не легко, але важко , що,
коли я назвав полювання.
Після нападу на з ляпасом , що я відчував , що він
втратив , я відчував, навіть в очах, вона пізніше
спробували відновити зі мною, але я відмовився, і це
було там, що почав справжню історію злочину, але
мали в анамнезі, вже розійшлися, коли виконання
шести місяців у військовій в'язниці в Santarém , був
військова в'язниця .
У той час був засуджений Арнальдо , що історія цієї
людини поміщається на моєму шляху до в'язниці , в
книзі розширенням читач зрозуміє реальну соціальну
середу, в даному випадку в'язниці, дотримуватися
шість місяців отримав прощення від тата.
Це було все, що я міг би інвестувати вести добре життя
, розійшлися мене з ванни .І що ж мені робити?Я
намагався їх удачу.
Проте потрібно працювати на підземному наконечнику
в якості раба теслі.Чорношкірі боялися мене ,
працював з чорними кабельних зелений , хороших
людей , які хотіли кращого життя, що у них вдома .
Португалія прагнули мати краще життя в своїй країні не
міг так пошуку , який привів їх іммігрувати сама країна
.
Це було легше шукати Португалії близькості.
Я почав відчувати близькість Кабо -Верде , жити з
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ними, Кабо -Верде прозвали погано, тому що вони
повинні були боротися з нерівністю і коли тут прийшли
до Португалії були істоти , що не були добре прийняті,
так як він провів війнуза кордоном, і в той час був ще
злий , був Chavalito , прокинувся і був розпочав те , що
ніхто не хоче дитину , я почав бродити, я ніколи не був
vadiador , я був одним vagueador .
Я мав царство досвід, який був у минулому, побачили
поділ моїх батьків у віці 8 , як це було вчитися, і ,
таким чином, вже знав, що це не буде йти вниз занадто
добре , я відчував , видалення людини, яка герой,
Бачачи це втрачені навіть у молодому віці , я зрозумів,
що я повинен був допомогти мамі , але я дійсно любив
мого батька.
Кожне літо не буде пройти через це , поки через 17
років все ще продовжилося , коли він був в армії , але
закінченні розпочав інтервал , що є природним .
У той час він був у смоковниці рот на практиці школи
транспортне обслуговування , де я провів канікули
разом з ним.
Мій батько був жорстка людина , мав важке дитинство ,
втратив батька com14 років був амбіції моєї бабусі
рости в житті, мати більше підтримки і мати більше
грошей.
Мій батько повідомив , що його звільнення було
любити, це сталося тому , що він любив був поспішним
прощання з боку , ніколи б не побачили свого батька,
але виріс зусиль, щоб допомогти своїй матері, був син
уже жив у будинкуматір.
Я жив шість років разом з бабусею , але , як важко
було, довелося знизу виріс важко, ніколи не
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дозволяйте дітям голодувати.
У той час він був шахтарем .Мета руди бізнесу, але не
працювати там , велосипедист був також під час він
приєднався до армії і продовжив свою кар'єру там .
Став нормальна людина, він приєднався до а за
потребою життя, як це забезпечити , щоб усі ми
повинні забезпечити самодостатність.
Це сталося, коли він був жорстка людина , один
одному, друг дітей , але не багато слів, але це було
шанобливо і чесно.
Ось що він завжди хотів, щоб я пішов, але це було, є ,
був поділ , я відступив трохи , чи не виходили при
подальшому моніторингу спосіб буття і способу життя ,
труднощі подолати перешкоду іжиття запевнив роботу,
щоб забезпечити майбутнє для того, щоб народити
дітей, всі хороші діти, ми гідні того, щоб бути його діти
, але й там було відсутність розуміння та лояльності з
мого боку , я став спритник бути , як він сказав .
Психологічна шийного відділу хребта з сенсація тільки
погіршитися через так і не вдалося побачити, що добро
повинно бути зроблено, але отримав тільки як зло ,
розділяючи тільки змусив мене думати зло.
І ось як все це пішло вниз до засудження акту.Почав
де ?
Це був поділ , був, коли я почав , щоб приєднатися
самотністю, але це був мій спосіб життя був у
минулому, і там я відчував себе в безпеці від
занепокоєння розчарування, що він відчував , але
клявся там , ви не залишаєте мені , ніколиЯ дам
більше.
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Я продовжував мій спосіб життя пив і злодійство, і це,
коли ще шукав і шукав їх кілька разів, і ось, коли вона
повернулася, щоб хотіти прийняти мене , не знаю, що
ви зробили мене страждати, я буду не хочуть
повертатися , щоб мати це почуттябуло боляче , але
завжди доводилося жити і як і раніше є.
Я досі він у мене в голові чому я жив багато років у
в'язниці завжди думали, що це завжди було присутнім
в моїй , так у мене так багато вдячність за цієї
пристрасті , не жив інший рівні.
Лінью , через три місяці профілактичної приєднався
ланцюга Лінью засуджений, моя історія починається
приблизно хоробрості обмежується завдяки хоробрості,
так що , в яких ми маємо справу з чужий світ , що
відбувається це , як я знав,що шлях може бути занадто
довгим в самоті , перетворився в джунглі рахунку, це
був найпростіший спосіб боротьби з тими, хто скоює
злочини та знаходяться в ланцюг світ , де панує закон
дурості , і коли ми читаємоз ослами мати справу з
ними, але якщо ми занадто розумні, може впасти, так
що життя є життя повинна бути прийняте не стільки
заземлений не так море, який був моїм порятунком , це
було метод, який я вибрав для менечи переможе , але
мій старт буде довго і був стурбований початок, тому
що я опинився без жінки , без свободи я виявив, що
застряг, втрачено і була новачком , я думав, що все ,
що можливо, доведеться бути в роки міг пройти там
.Отже, що ж мені робити?Я почав заробляти повагу, це
не так просто, навіть не бажаючи потрапити в
конфліктах в сім'ї, вони відбуваються тому, що вони
проходять через процедуру , яка потім прийшов до
висновку ,, рутинні , що після Престол противно жити,
ніколи не думав, істотлюди можуть заподіяти стільки
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шкоди один одному, тому що кожен продажу
наркотиків , інші споживачі, тому що життя в
ланцюжку,
яка
обертається
навколо
монополії
наркотиків, тому що це, як я почав курити героїн, як
уже увійшов в ланцюжокнадмірним споживанням
кокаїну, героїну вирішили почати, але форма гри ,
look'll диму героїну, але коли я виявив, що чіплявся
нічого не міг зробити, але я навчився робити , але це
буде повідомлено пізніше , а потім початице було мати
життя , незважаючи на ланцюгу реаліті біжать в
задоволеннях , просто змирилися з героїном знаю, що я
б абстрактний ідея сексом, було приведено в дію
хімічної речовини, яка не дозволить мені думати про
це.У мене була платонічна любов , як законний і є
великі любови , але одна річ, яка гарантовано , але не
настільки, щоб спробувати, ви просто не хочете курити
, завжди є аспект, який ми хочемо бути лідерами
бачити інших в ієрархії командувати, щови знаєте, що
ви не можете, це боляче, важко зламати , я вирішив не
шкодувати ні для кого , тому що я теж був там, платив
борг справедливості, але мій маршрут був дуже погано
, що цей урок раніше, будебили і не втратив, бо вийти
в середині речення , але мій образ був спалений , був
досить посилання , є розповідь про мою проходження
через ці роки у в'язниці, був початком кінця важко
принципі, який я не можу жалкуватия курив протягом
багатьох років з таких препаратів допоміг мені
випустити велику потребу ми всі відчуваємо, що це
логічні терміни задоволення, умови свободи, щоб дійти
до красивого смаку, всі ці роки я теж люблю, що я
збудував, але щобуде на потім, зараз я буду говорити
про шлях, який закінчився , не знаю , як все
починалося зі вступом коли засуджені , хто шукає
благополуччя, навіть у межах життя в самоті , але це
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все суб'єктивно, тому що в наш добробутне може
звернутися до будь-якого , хто дивиться на нас, може
викликати невдоволення в різних точках , в першу
чергу можуть бути вкрадені , по-друге може
перетворити підлеглий, робота, кохання чи третій може
перетворити домогосподарку за днем, є багато різних
людей в ланцюзі , що не завжди може бутизнати, що
відбувається в душі, або що всім подобається, багато
хто вибирає право не бути завдано шкоди , але, крім
того, що є більш важливий момент ще , ніколи, ніколи ,
ви можете купити дружбу , навіть якщо вона
виплачується в ланцюзі ,протистояння дуже важко в
ланцюзі , є ті, хто нічого не маю , протистояння
всередині ланцюга вільно, вільно, з одного боку, і
сильна в цілому, буде мільярд чи вона повинна була
віддати , щоб піти зі мноюале хотів ходити так хотілося
ходити важкий шлях , це було так , як я завжди займе
багато часу, щоб зрозуміти , моя сторона була завжди
більш психологічної .
Саме звідти так і не знайшов шлях добра в ланцюзі , не
вірять в благі , бачив тільки зло.Як так ?Тому що я
відчував огиду до себе , бо очі інших просто сука , сука
є сленгове , що ми ми використовували , що означає,
нероба , той, хто не хоче, щоб присвятити якої-небудь
причини , крім того, що пішов у відставку, щобзробити,
завжди йде своїм шляхом, хто завжди дає божественне,
живлення є, віра надії і віри , і завжди я ніс в межах
мене , я побачив вбивств там .
Але, як я не був marimbar для цього, і дозволив мені
жити, не намагався заподіяти мені шкоду, по правді
кажучи , і це було точно , як все це почалося, я був
дуже
нестабільним,
непередбачуваним
і
школи
спонукає менещоб продовжити навчання , але ,
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комплектуючі, просто не всі дослідження
підтримка сім'ї , гарантується підтримка .

,

була

Це завжди існує, коли є впевненість, з прохолодним
способом , щоб жити і бути в змозі претендувати на те,
що є зло , то чому це називається гарантується
підтримку, в рамках закону , знаходяться ті, які дають
нам погано, коли ми штовхали і бути переможений
системи, тому щоне маючи грошей ми штовхнув до
системи, де є гроші , все піде добре , твори
правосуддя, бо якби не було вже .
Як вони вірять в вас , вони не можуть зробити нічого,
щоб змінити, тому що вони є співробітниками , і вони
просто повинні спілкуватися не може діяти без вимог,
встановлених до справедливості, зі скаргою на
дослідження відкритості, але якби вони були , щоб
відкритиinvestigation Я завжди був зірватися з гачка ,
тому що він знав , ходити в русі в ланцюжку, знав
корумпованих охоронців, ті, які несуть наркотики у
в'язницю , деякі інші пішли, опинилися у в'язниці .
Деякі з цих поліцейських вже знав, ув'язнених, досяг
успіху і був епізод з одним із Альфредо був людиною
вночі, цар уночі переключитися будинок дослідник ,
який
справжній
король
мафії,
це
заслуговує
життякращим був колишній поліцейський тільки ГЕ , які
вступили в злочині так , як я радий відзначити це у
своїй книзі , тому що я дізнався деякі речі з ним , хоча
він був поліцейські і мали менше позитивний епізод у
моєму житті з ним , вонинамагався мене вбити у
в'язниці льону, тільки на час був уже ветераном , було
п'ять зустрів там .Він знав кожен агент , і всі знали
мене і цей епізод захворів весь ланцюжок , пов'язану з
ув'язненими, тому що я був стимулом для всіх з них був
, наприклад, вони бачили в мені, забезпечує
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наступність у корпусі, бо ми булибути там, і коли я
згадав вище , що Кабо -Верде буде мій шлюб , а не так,
були , по суті, вони хотіли помститися цей епізод ,
намагався вбити мене , я був запрошений на людину в
голові, але не яхотів примусити союз одного просто ви
бачите, що якби я хотів , він був би мертвий.
Але іронія в тому , ні того, що не відбулося в
agrediram- тільки не вбив його, він спокутував себе і
намагався зміцнити свою дружбу з ним, але він знав,
що у нього всередині що ніколи не забуде цей епізод,
тільки простив його , тому що він є смиренністьі бути
обдуреними , що ми говорили про мене , а не
ув'язнених, а й для обслуговування тюремних
охоронців , і напрямок , тому що він знав, що він не
зміг перемогти мене , буде розплачуватися за ранньої
смерті , то так було я дозволяю йому йтиі коли я
зрозумів, що він був скромним навчилися поважати
його і прийняти, бо не було б в живих , якби я не хотів
його , але не було ніякого сенсу , просто був висока
ціна, щоб заплатити, я піддався критиці з боку простих
ув'язнених, які ненавиділи поліцію,Я achincalhado .
- Нельсон , як ви прийняти цей хлопець ?
Я прийняв його , тому що він , насамперед, він був
професійним , виграв могутніх ворогів в середовищі
вони жили , поліцейські буття, був дуже добре
обізнаний, знав вершину нас і знав, впливових людей ,
які могли б допомогти, мені погрожували припинити
говорити зщо особа або дозволить мати свою повагу, і
вони наші , але я залишив його в живих , він був був
одним з наших , Кабо- Верде, я згадав , були Нельсон і
Карлос , жили саме в тому місці, де я виріс, буливони
плеча, щоб помститися мені і спалахи прийшов, вони
хотіли б бачити забитий до такої людини , але я пішов,
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я відпустив його , я нічого не хочу особистості, хоча я
нічого не маю проти нього , і історія цих братівКарлос ,
був застрелений PSP офіцера , він був переданий, був
дуже побиті, грав у шахи зі мною, він був " експерт " в
області, тільки знав, як грати на гроші, я завжди
говорив вам , не варто , градля любові, але в той час
було добре, він в даний час під егідою Мануель і
Романо і badona , ми мали справу , як брати, було
взаємодопомога, були всі з нас в середині , де злочин
ховається в будь-яку секунду до мілісекундиє багато і
іноді ми можемо загрузнути в середині і коли ми
зробили це, я вирішив продовжити свій шлях , я зробив
багато супровід в ланцюзі , тобто, запевнив добробуту
одних і домогтися свого , тобто, рука руку миє одного.
Був девіз , девіз взаємної допомоги , але завжди було
ризик metermos в ситуації, якби ми покликані , було
вбивство в білизні , ніколи не кладіть його в питанні
були хорошими , і щасливий день , тому що я підійшов
до цього рішення ,я не міг зробити, завжди думав про
себе , я ніколи не думав, що в інших .
Все це було дуже швидко мого переведення в долині
євреїв після восьми років завершено в білизні , вони
ніколи не хотіли, щоб я і прийняв мене добре, вони
хотіли заподіяти мені шкоду, але поважали мене ,
завжди чекав мого неуважності, те, що ніколи не давав
їм,Був жінка, яка була офіційною в юридичній галузі,
вона любила мене і простив її, але пробачив це зі
смаком, в день він не поїхав мене пастку саме в той час
я був більш потужним, ніж будь-коли , ніколи не
говорив багатоз ними з поліцейськими , був небезпека,
я йшов готовий на все.
Незалежно від того , зло , зло , яке може статися зі
мною, тому що, прийнявши один в освіті на основі
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майбутнього і разом з ним жити, є важливим фактором
, щоб бути так , і ми звикли до , і ми беремо вчення ,
що життя так,жити, щоб померти ми просто взяти, але
коли я був переведений в долині євреїв , але все це
вже позаду почався новий цикл це був мій спосіб життя
і спосіб мислення не дозволяє будь-який тип
зловживання, був мій характер,на повільному вогні в
невеликій кількості води, і коли я отримав долину
євреїв , вирішив взяти новий напрям , він хотів, щоб
позбутися від кошмарів минулого, хоча я , в минулому ,
насправді було їх було просто спосіб сказати, щотобто
туди , але не зовсім , що там йде , там йде ;тільки
відпустити, дозволити собі упакувати в фантазію, що
ми насправді домінуючою бути витрачені , і власник
всій галактиці , тобто, все неблагополучних і всі готові
для нього, тому що вони є роботодавцями і
співробітники не контролювати їхпригоди , щоб
вкрасти і сказати, що це легалізована , є формою
шахрайства , один з моментів , що більшість
прославляють мене в білизні був мій досягнення , а
також забезпечення моє ім'я в бізнесі.Якби ще одну річ
, це був час все або нічого без вихлопної перемогу, або
помре, був девіз , який був в мені сили жити і
насолоджуватися силою, що у мене, коли я був
укладений, ніколи не використовували безоплатній
насильствомої друзі отримали майже проливаючи
сльози, то зло, яке я бачив ведеться іншими
компаньйонами , які домінували в сім'ї і, можливо, були
змушені робити те, що торговці хотіли, але я не
enveredei по більш жорстким шляхом , хочащо мені
підключили до героїну , я поклявся собі , що жити в
ланцюжку готові вбивати і жити в гідній манері, що не
буде турбувати мене до кінця , кабель, всі негаразди
даний момент є ті , з якими всі повинніугода, хоча це
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не було моє бажання , створювати ворогів там, де чи
ходити і я , були й ті, хто намагався заподіяти мені
шкоду, напрямок не подобаюся, то це те, що вони
зробили , відправили інформатори з них присутні в усі
часи вякий був відкритий для , якщо вони можуть
повідомити все найкраще , що я міг зробити, вони мали
совість, але одна річ привернула мою увагу і змусив
мене змінити, basieie мені багато в вчителів , які я мав ,
я відчував,платонічна любов для деяких , і це було те,
що йшло добре , але потім човен повернулась, схопила
мене і поставив мене на євреїв долині було важко після
восьми років позбавлення волі в білизні, залишив
велике історію рівеньв'язниця, тому що він знав усіх , і
вони знали мене і ось чому я ніколи не хотів , щоб
покарати мене на сто відсотків, я часто караються
дисциплінарних стягнень , один для насильства та
інших словесних образ з боку охоронців, і це, як яя
зрозумів, що насправді мав справу з більш потужним
мафії, ніж я, але насправді були не більше я тільки що
книги і диплом , який зробив відмінно від мене , бо вже
після грали дужезамість м'яча , на мій розваги, до речі
грав все , що було, щоб грати, грав найвищий козир
коли-небудь ви можете грати , туз пік , деякі люди
говорили мені, що я міг бачити , що б не щастить з цим
листом , і diziam-мені, що міг би нещастя з цим листом ,
часи змінюються, і ось, коли я почав розуміти, що
життя не в ланцюжку, але зовні, але не хотів, щоб
засвоїти, але я знав, що це моя сильна сторона ;почав
драматична історія закінчувалася у вбивстві, були три
брати і всі вони споживали героїн і героїн для них було
необхідності в даний момент , тобто залежать від того,
які наркомани.
Але в глибині душі, були скромні люди , мав добре
серце, тому що вони потребували допомоги , тому що
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вони взяли в житті, і я також взяв , це було важко
живеться , ми можемо навіть сказати, що це рабство,
життєвий шлях був зроблений,кожен день ми повинні
були курити, але ми б перемалювати .
Але все це результат способу життя, той, який
рухається причину , тому що я навіть зробити поезію
щодо досвіду і контексту ситуації , всі вони задавали
мені вірш, було написати своїй дівчині , було, як вони
булизавжди просив вірш, але я втратив себе і був у
момент споживання, які прийняли цей спосіб життя, я
знаю, що я знаю, і я не хочу, щоб навчити кого -небудь
, тому що у нього був досвід в тому, що в минулому,
зробив мене героєм когосьбуло у відро для сміття і
може бути піднятий .
Все було зводилися до наступного , шляхом досвіду, як
ми живемо , як ми повинні були отримати препарат з
курінням , як якби він запропонував і дав б не купити ,
я став строго кажучи доларів сутенер наркотиків
продати, довелося запевнити мене, мій щоденний
прибій з порошком я курю, це було тоді , що я став
сутенером торговців, був названий так що вони всі
хотіли допомогти мені , дай мені наркотики, щоб
продати, і я їв, я повинен бувнайбільший відпочинок,
що будь наркоман може мати , бути залежним від
наркотиків і куріння.
Але я був відомий моєї sportsmanship , для моїй
практиці в навчанні , тому що навчання кожен день, і
це перетасував людей , які бачили мене і дивилися на
мене вони завжди були параноя, параноя, що я вже
згадував у цій книзі недовіри і це сумнівно,коли ж зло
ми завжди сумні, буде те, що зло буде зі мною.
Це завжди несподівано прогноз щиро habituei- мене до
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цього способу життя і було важко інтегрувати після
арешту в соціальному середовищі, тому що це
середовище, що ми знаємо , це дуже мало місця , де
щодня вітальня призводить допізнати себе всі один з
одним , а й фізично .
Ми хочемо, щоб всі команди , тому що ми хочемо
виграти право в просторі, що дає нам безпеку себе
вставляється в середовищі, в якому ми завжди маємо
справу зі страхом , але це не страх , це просто
переконавшись, що нам, ми можемо переламати
ситуацію , знаючи,

Це іноді трапляється в житті, бути притягнутий до
помилок, зі смертельним наслідком, той, який
записаний неправильно, тому що вона була написана з
досвіду і тим, як закони, які жили і росли .
Як так ?
Сила розуму завжди перемагає, і всі судження , які
можуть зробити життя іноді може не бути самим
правильним все важить фактор: дискредитація , не
смішно і не потрапити в благодаті , бути один, що
всіхочу, щоб зневажати, принижувати ;відчувати себе
добре і тому , коли є відсутність економічної влади
завжди обмежені , щоб грати, тому що також частина це гра , тобто, деякі кажуть, що треба знати, як грати є
популярні прислів'я на удачу вможе перемогти нас ,
можливо, хороша річ, і що удача може дати нам те, що
ми вимагаємо , благополуччя, бути добре про себе,
щоб допомогти, тому що ми вчили це теж , мають
загальну життя з нашоїбатьки, наші брати , сестри ,
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бабусі і дідусі , тому що є , це наше покоління , тому
що ми результат від їх розширення , щоб побачити
згенеровані істот насіння його, тобто, знаєте, у нас є
можливість дізнатися один одного,знаю , хто наші і
наші завжди на нашому боці , але ніколи не хотів
дивитися , є член в сім'ї, які не можуть задовольнити їх
, у них є зображення, щоб зберегти життя, таким чином
, зробив прогресування союзу, добробут , ніхто не
любить, щоб , або побачити , хто є нашої сім'ї або
близької нам людини , тому що врешті-решт , зрештою
, ми все людське, ми маємо справу один з одним і
сімейній атмосфері , інодіабо на хості теж відчуваю
власників про те, що створюється і зробити його спосіб
життя, що написано у всіх богословських читань, які
можуть читати, тобто вивчення релігій .
Всі ми з моральними уроками , це правильно , що ті ,
хто відчуває близькість вірний, хто все навколо бачачи
наші добрі , наших рідних і близьких і побачити їх, дер
у дер , і ніколи не хочу їх образити,навпроти боввана ,
якого зберегти і що вони вчили, ті цінності, які вони
правили не дозволяють їм добре виглядати, в ситуації,
яка
може
можливо
бути
вирішене
не
іноді
неправильно.Це все дуже красиво і ЗМІ також передає
таким чином , дорівнює фасаду буде відображати
прекрасний образ, також тиск з боку влади, яка все ми
погодитися з управління, дуже важко тему, але він
повинен робити з усім цим, щобуде повідомлено там,
ми існуємо , ми будемо продовжувати існувати, освіта
також дається тим , хто стверджує, що власники
причини, а іноді й вони передають і хочете
роз'єднаність, всі вони мають у загальному Одна
справа мати : велнес, добре в тому, що вони можуть
забезпечити область всім , що можна прагнути і
бажаючи благополуччя для суспільства, але всі вони
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жили і піднеслися з батьком і матір'ю, вони дали
належних умов дляв змозі добитися прогресу в кар'єрі,
яка спрямована , а й зазнати невдачі , але завжди
забувають і регулюються зображення;Я продовжував
цю промову , бо мій обширність величезний в цьому
житті, багато чому навчився , я розробив те, що я
повинен був розвиватися, хоча він був у вузді ніколи
не думав , кінець , завжди ambicionei мати прямий
контакт із співробітниками установи, де я був , моя
кар'єрав'язниці може дублювати його буде краще
інтерпретувати в термінах слова , як добре, але
повинні бути , щоб бути витлумачено як чесно і щиро ,
що є в житті .Пов'язано існують двосторонні відносини
відносини, які регулюють всі народи, є питаннями , що
представляють
інтерес
для
Співтовариства
для
забезпечення збереження активів, так що вони можуть
дати гарне самопочуття, так що було створено в світі ,
свобода важка тема , щоб говорити,ми можемо дати
всю нашу свободу, найпрекрасніше у світі, найбільше
задоволення можна мати в житті, щоб бути вільним , ми
повинні знати , подолати всі перешкоди, які у нас є
протягом усього життя і можуть знайти .Існує
величезна різноманітність з них , я можу почати з
головної : суспільного блага, ми всі мають одну спільну
рису , як і ми , ми можемо бути потворним , красивий,
не має значення , звикли до життя , виглядає це ще не
все ;іноді за красивий може знайти менш хорошу
сторону, але це була рука Аполлона , сторони краси ,
описаної Ніцше я пішов його автобіографію, немає
ніяких причин, для більшості, сторона краси є той,
якийзмушує нас мріяти, що змушує нас любити,
приносить все добре, але є також йде рука об руку зі
злом , як описано Ніцше існували дионисического
сторону , тобто, добро і зло втілюється в інстинкту
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буттялюдина, коли ми говоримо про всіх істот , які
існують на землю зверху , ким би вони не знаходилися
, політичної , судді , чи є мери, президенти асоціацій
все може бути , провідних телевізійних бути харизма і
має подякуале ніхто не може бути прощений , сам
слово , прощення у всіх є привід , і коли ми поставлені
питання повинні приймати все, що ми робимо, від імені
зазначених законів, що регулюють суспільство і які
можуть претендувати на право слово.Саме там
отримали право не бути покараним та визначається
законом , бо це все підходить , жорстоке поводження ,
існувала і буде існувати це пролог .
І пролог походить від трансцендентності , навчання за
її межами, ми всі живемо , бо ми знаємо, що
трансцендентність більш ніж добре , це може бути ,
може бути , вчити , це все є, але є ключове слово , що
позначає всіце: філософія, спосіб життя, задоволення
від життя те, що складає один з факторів,
трансцендентності , ми як і раніше і продовжувати жити
так само, як , еволюція Бе були отримані , покинутості ,
не виникає зло благословивдобре, що ми можемо
практикувати це божественне , що ми дізнаємося ,
наша доля дізнався все, що залишилося нам у спадок
великі значення , тому вони звеличують слова вони
пишуть , але це все, що прославляння збереження
влади і бутив екзальтації , за все це може бути
прекрасна, якщо ми дійсно все виконані, і написано
було дуже добре.
Як так ?
Ми були б увійти в широкий шлях людської гнилі, раби
легалізованої демократії , використання ситуації бути
укладені і бути підпорядковані строгих правил ;іноді не
реагують так само, як звичайний конформістську шлях
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, називається трансцендентності буття , перетворення у
найжорстокішій сторони буття , це те, що я відчував, я
дізнався від досвіду , що гнів підтримка в реальному
часіжити і виживати видно і so're підтверджують і
цінностей науки, в якій домінує в якості безпечного
способу життя, коли це має бути , ми не можемо обійти
питання , наші характеристики, які роблять нас
різноманітні, але всі прийшли зте ж саме, містифікація ,
не більше досконалі істоти , ніж будь-кому , кожен знає
, жити цієї потреби забезпечених і надійної підтримки
всього істоти , працювати спільно , ми зі знижкою, так
що інші можуть мати краще життя , безробіття, праве
ділоце досвід, який ви будете всі поділяють зі мною , я
назвав цю історію продовження буття, є продовженням
цієї проблеми.
Все почалося після відділення від моїх батьків, я
поступив в монастирську школу Хейл ім'я коледжу, на
відпочинку з батьком був поруч, але після поділу не
стикалися хороші стосунки з моїм батьком, ібув звідти ,
що все це почалося, мама переїхали в наконечник
після поділу , у мене вже 10 років, коли я приїхав, і я
пішов до кінчика , школа бігла, не визнати, що спосіб
життя, але apanharam-Я був невинний, знав силу
закону існувала, мій батько був в армії наважився мені
шлях історії, які розповідав мені батько, щоб бути
чоловіком , щоб бути інтегровані в армії, служачи
народу , жорстка людинаяк я вже говорив , але нехай
собі захопитися їх пристрасті любити іншу жінку ,
фізично потужний хороша людина , інтелектуально
теж, плекати, що успадкували свої гени , мав його як
героя, це було все , дізнавшись, що пізніше,
відбудеться.
Як так ?
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Домен я знав, що я міг зробити, з моменту поділу , так
як я був з мамою стала незалежною, моя мати
отримала коханець, робоча людина , що працює на
поштамті і робіт, є гідною людиною , а також
почавТаким чином , мені потрібно було допомагати
матері і став головною причиною був все оброблені
добре , я покаявся , плакала , але я виграв, я думаю ,
що це найбільш відповідна тема, любив їх , як ніхто ,
на щастя, вони здорові,є життя, це було нормально до
обговорення , але вони завжди були причиною є те, що
я спав у трансцендентності , бажаючи більше, не хотів
робити нічого , думав, що це було легко.
Я почав працювати, щоб допомогти мамі , але
незабаром зрозумів, що я не бути перевантажені , я
почав працювати в якості Casqueiro тобто оббивки
помічник, це те, що робить структуру для форми і
доповнюється , працював , навітьмій район на кінчику ,
працював там до Toninho хлопчика мого покоління ,
було кілька братів , але я був фаворитом.
Людина, яка працювала там був Casqueiro людина
структури для того, щоб оббити диван , не було
надійної зовнішній вигляд, і я більше не хотів миритися
більше, агресивну форму слова , які вже пройшли
через це з моїм батьком, так що я вирішившляхом зміни
ситуацію , я тримав у руках прогресування життю, не
зважували мене, але могли б зганьбив мене в той день
, як питання бажаючи не образити або ранити , але я
захищати себе кинув каміньрозмір руки, але я
вистрілив відхиляються хотів дати попередження.
Тим не менш, прийняв мене там, я продовжував
працювати, коли я пішов за власним бажанням , але і
власник помер, споживаний ВІЛ-інфекції, в ситуації ,
яка не була , як я бачив, як він страждає на цю
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хворобу , але завжди поважав його , я втратив свою
роботу , я почав в активах,тобто, на жаргоні
використовується як керуватися , а не миритися з
босами, хочуть незалежності , я був син лева, і діяв як
такої.
У березні 1996 року я був знайдений в метро проспект,
мав низку нападів на метро, надійшли повідомлення
про злочини, які збиралися там і відбулася подія
витратив PSP, що прийшов просити для ідентифікації, і
це тому, щобуло попередньої, тиждень тому був в
superesquadra Бенфіки обвинуваченого у крадіжці
читача, але хлопчик , який був зі мною, Рікардо, був
обережний , недосвідчений , він приїхав з яєчників не
знав місто , але він був відомий керівництвобув
наркоманом, і в той час , як я споживав кокаїн,
знайшов, що це добре мати безпеки милицю , тобто
мене , і захистити на майбутнє , тобто мати силу, Союз
по прогресії.
Але тепер приходить сюди структура , одним з
головних чинників потенціалу лояльності кожного ,
починає бродити, от як я виявив, що я вже знав, що ви
не можете довіряти, якщо ви не знаєте, але мій досвід
був величезний, буловеличезний , він був упевнений в
собі , був добре , що він зробив, було зроблено кілька
збройних пограбувань , я вибрав так , щоб не
заподіяти кому -небудь , просто отримати гроші.
Для чого ?
Щоб жити , я вступив у цю спосіб життя, а в березні
1996 року , більш конкретно 28 сказали ордера на
арешт, нібито припинено тільки додати відсутні
введення цю тему, за тиждень до заарештували в
superesquadra Бенфіка , я бувспати в машині , власник
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цього було підполковник ВПС , людина, яка вже
пройшов через за кордоном , я дрімав на звикання, але
все ще був будинок на кінчику , насправді , що ніч
булаРікардо і вкрали читача і заснув у машині, ми були
здивовані і погодилися співробітниками PSP належав до
superesquadra Бенфіка , але я не amedrontei мене і
сказав Рікардо не лякати доведеться бути сильним і
сказати немаєкінець , не було ніяких доказів про
протилежне, але він попередив мене, що може
з'явитися поліцейські, але запевнив його , сказав йому,
що це добре , випив забагато віскі і хотів спати і не
фантазії мене додому іжив неподалік.Це сталося , це
було найгірше сумніву, що людина може відчувати себе
, коли він вчить і тренує нинішня ситуація , яка може
трапитися в цей день пішов зі мною.Він міг коритися
своєму правилу , коли йому нічого сказати , але вони
не були впевнені, і пішов , щоб отримати всі пристави
автомобіль поряд , щоб побачити, якщо вони знали про
будь-якого нападу , блакитний CD - плеєр, але ми вже
зробили декілька злочину доі всі були зайняті
грабунком і викраденням людей , пішов обстежувати
метро Avenue, ескадра стояла на горищі маркіза ,
Митрополит станції в Лісабоні були опитані , я нічого не
сказав, не знаю розмова Рікардо, але, як він мав
історіюпройшовши через тиждень раніше в подібній
ситуації , я довіряв .
У цей день ми покинули станцію , не було нічого , щоб
сказати, я вірив у своїх свідченнях мені довелося піти,
брав у той час ліцензія була робочою , але знайшов
себе отримати каси по безробіттю, як і раніше , візьміть
листя пішов в коді, я вже був у русі, я почував себе
добре , у мене було велике задоволення , і це було в
той час я був поданий з судовою взяв ордер на арешт,
якби я потрапити додому, прийшов зі спортзалу,
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підготовлено більш ніж на місяць, коли я увійшов
судовий зрозумів, коли я запитав команду маркіза ,
коли я запитав станцію маркіз де Pombal я нічого не
сказав, але Рікардо всі говорили, йдеться в заяві, на
стадії розслідування бувдослідження судової, не було
нічого, щоб сказати їм , нічого не було доведено
кричущою фактора.Чому б не може погодитися з такою
рішення, це буде , як передавши мені , може бути , це
було краще, мали різне ставлення , бути чесним, бути
кооператив , покаятися , але я думав , мені своїм
розумом , хотів грати з правосуддям ,суддя , який
засудив мене був чоловік, що мав неприємності в житті
, одну з дочок померла від передозування та інших
залишилися дітей також йшли чіпляючись до препарату
, мені сказали, адвоката, чи каже правду чи це буде
важко зламати , але я довірятия .
Вона не захищати мене, як не на захист , як відомо, не
працює
в
легітимності
обов'язків,
які
повинні
задовольняти, як представник закону в той час не було
особистого адвоката і ніколи не було дано мені , я
повинен був найняти після арешту , після того,
якзасуджений за звинуваченням найняв цього адвоката
, все, що я хотів, щоб накопичити енергію , знав, що
він був на перехресті показань не хотів брати ,
заплатив високу ціну, відсутність співпраці і підведені
всі , щоб моя великаосуд навіть не думав навіть убити
мене .
Це був сумний день для мене , я поклявся собі, що я
виживу все несприятливих ситуацій , які можуть
з'явитися зі мною, був початок мого кінця для всіх, я
втратив мою свободу вже протягом деякого часу , взяв
важкий ланцюг і вдалося вижити.
Це

був

час,

щоб

виграти,
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я

навчився мистецтву

самооборони може підняти через мене , всі поважали
мене , навіть адміністративної влади, який виконує
функції в'язниці , як це з цим, коли ми отримуємо те,
що ми повинні мати справу, євласники частини , тобто,
вони володіють територією, Домінування , вважають
себе таким чином, вони наказали робити те, що
повинно бути зроблено, щоб продовжити шлях на
лояльність, незалежно від способу це може здатися ,
може бути і що всібуде , але є підкорення якої є
дискваліфікація, при здійсненні цієї позиції вважають,
що можуть бути господарями положення, що не пішов у
відставку , щоб бути простіше і хто повинен жити, є
прогноз того , що вони вивчали і лихаскоїв , не один,
не два, а не чотири, було багато, широко варіюючи
назвав їх розп'яття найнещасніша , але я підняв
бойовий дух , тому що завжди на підйомі, все почалося
в моїй записи , коли я отримав до фЛьон був одним
противний , дуже важко, я був сповнений гніву і
бажання перемогти , навіть не думав про втечу , якби
він можливість це зробити , мені вдалося утримати
мене , все тому, що я міг би поважати ветеранів , які
були IP , і вони булиістинні стовпи для мене , щоб
дізнатися життя на самоті , guerreei , боровся , я міг би
, якби це було не так буде забуто , все нагадують мені
, всім подобається, щоб нагадати мені , я був
особливістю образ став темно- лідер і холоднане знаю ,
любов, і це, як я виграв славу в ланцюзі , були холодні
акти, які повинні були навчитися жити і залишатися у
верхньому землі , щоб перемогти.Швидко показали,
педагогів, працівників , охоронців і прямий, щоб
допомогти мені виграти важку боротьбу , я відчував
підтримку тільки подивився на час і обставини надання
допомоги було варварським , що сталося, не могло
статися , я звернувся до диявола всам , але не шукати
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неприємностей просто хотів жити і виживати , був час
стану .
Ізабель був головним назву школи, в якій я тримав
здоровий і приємний повагу супроводжував мене
завжди допомагав мені завжди , але пізніше прийшов,
щоб стати злість в мені , але завжди поважав.І все це
було через сильний тиску, який в даний час , що
чиниться адміністративної системи , чиє ім'я було
режисер Джон рЛюдина, яка прийшла з-за кордону ,
пішов, коли намагався вбити його історія відома , не
було кілька років завідував в адміністрації льону до
після мого перекладу, я знав це, поки він не був
людиною,
яка
могла
говоритибув
комунікатор
зацікавився в темі , грали мені боляче, може бути ,
виною
депутатів,
я
був
добре
розглядати
в
професійного циклу, рівень спілкування всі поважали
мене і цей режисер хотів пік кар'єри , тобто, я
перебуваю тут, щобучитель, я перебуваю тут, щоб
перемогти будь-якою ціною , я буду в порядку, тому що
це було його метою , серед іншого може сказати
більше.Більш Однією з причин він відстоював був
незаконний обіг наркотиків, він насолоджувався
допомагаючи наркоманам , але потрібно обмін валюти,
граючи з законом , було дріб'язкова справа влади з
розгляду і вирішення застосування нестандартної і
умовних виходів івідкритого режиму , не поганий
хлопець, який йде тільки її невироджених і я вибрав
важкий шлях так , що ніхто не любить, щоб слідувати,
але я вибрав для наслідування, по шляху , що я був
зумовлений , виступаючи на призначення,раз ми
потрапили, а не ходити дуже далеко від реальності ,
було багато мрії, як дитина, і мрії були зроблені кошмар
, прохід в пустелі передбачали, бачили своє майбутнє ,
але я все зображується у сні , я прийшов, щобконтроль
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з боку відьом, які отримали прізвисько такі, повз мене
мріє, тому що вони повинні були пройти, влада жінок
було здорово, мені допоміг , але цікавість прокидається
після мого арешту , я був серйозною суперечку з моїм
братом і хотівбути краще, ніж він , здорової конкуренції
, і він хотів бути схожим на мене .У той час ми
використовували на полювання від водних змій, щоб
прицілитися , ми будемо грати в снукер іноді
стикаються жорсткі опоненти , але ми виграли завжди ,
я знав, що він був хорошим ;сьогодні армія лейтенант
.Мій батько керував понад пряму підтримку , що я міг
би дати , дав їм, допоміг йому в навчанні , все це тому,
що через separação.estamos в середині мого вступу
льону, був хоробрий, тільки всередині охоронців
quiseram-Я знаю , тло, був звичайний пункт, якщо ми
говоримо на навколишнє середовище вони жили там
було середовище попитом, як охоронці й ув'язнені
хотіли перемогти , існувала хороший режисер Мануель
, але був пошкоджений, але не шкодить нікомубув
обмежений до перемоги і робить свою роботу , а також
допоміг
протягом
трьох
років
перебували
під
юрисдикцією цього режисера з 1996 по 1999 , він був
відсторонений від посади директора , але провів
Голова Ради волость , але ніколиможе позбутися того,
забрали його з льону, була хорошою людиною , хотів
добробуту всіх і в той же час не завдати шкоди хтось
потрібно працювати на крило б вважається вбивці
крило,
прозвали
вбивцю
крилодля
всієї
інфраструктурою включений і отримує візит в салон
падаючої води був результатом відсутності масштабу
інфраструктури повинен бути відкритий парасольку, бо
ми жили в корупційних коштів до точкидиректор
прийняти обгрунтоване пропозицію за гроші, які можна
було б вивчити загальний напрямок тюремної служби ,
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отримав у них добре , пропозиція було засновано на
навчальному полігоні розташування , тобто футбольне
поле було брудно грунтова дорога, Буе важкийбуло
прізвисько він також не могли б ви назвати esguiça ,
але це було занадто добре міг ходити, він знав, як
маніпулювати системою , привів корупція завданням є
використання залишився до середини покарання у
вигляді вироку 16 років , вісім дотримуватися
довіритаємниця, але це не кінець найкращим чином ,
тому що ті , хто постраждав, а мало б бути частиною
системи , система налаштована так що повинно бути
виправдання, а разом з нею зріс ще на один рік,
бувтретій рік я був в Лінью прийшов реальну дилему
продажу корупція препарату, уповноваженим вищим
керівництвом , все маневри за допомогою укладеного
їхню довіру, був потужним наркоторговця, який
розтягнувся в житті з продажем наркотиків ім'яце Луїс
вежі, навіть зробив дитини в ланцюжку, була
пропозиція зробити компанія пропустити і заповнити
мішки платні суть , я прийшов до запрошення на
роботу там, не визнати той факт, що люди , які повинні
були виконати цю функціюдозволити оплату в
препарат , і вони були з грошима , які незабаром був
переведений за допомогою комп'ютера, що , коли
відбулося реальна проблема Мануель т .Директор
доти,було не так багато , щоб зробити, було
дослідження судової, було цілеспрямоване сенс
пересилання, ми будемо прибирати наш імідж, але не
змогли подолати всі пішли до суду в барі , дослідження
судово був звинувачений , і величезна кількість
доказів,але я не був свідком, навіть не викликали для
нього , а також не буде багато говорити, лише
захистити дитину , я відчував, що я коштував більше
manear причини, може отримати щось від нього, щоб
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тримати мене мовчати, зло я знав,Я б заплатив ціну
важко зламати .
Воробей охоронець вийшов з в'язниці послуг , Аморім
головний довелося взяти достроковий вихід на пенсію,
Мануель т .Проте вдалося досягти президентство
приходу .
Був зміни напрямку , Джон рЦе було ім'я наступного які
послідували в адміністрації ер Він мав амбіції занадто
великий навіть для контексту , як вони почали роботи
в палаті для B реконструкцію умовах , половина з
палати була закрита на виконання робіт , я був в клітці
з
Карлосомбув
сином
матері
університетського
професора , був секретарем директора школи , але це
було наркоман, час від часу, вкрав сумку вчителя , щоб
мати гроші, щоб споживати, був хронічний наркоман я
відчував співчуття свого буття , бобачити, як ви
тримаєте програвати, не могла б розвинутися змирився
зі споживачем , але це було розумно, був проникливим
людиною тільки в торгівлі людьми чорного ринку є те,
що вони послали, були проблеми з ними прийшли
просити захисту , коли я був з ним у клітці,але це
смішно , ніхто ніколи не говорив мені, або вимагали
гроші , борги йому довелося заплатити навіть захищав
його , але був відданий залишив мені борг героїну з
людиною, яка має тип побитий боргів, я прийняв і
бувборг , не боявся , бо героїн зробив мені бути диким,
повне панування , він був звідти , що я повинен був
узяти важке життя , щоб зламати , був вершиною люті
Моїй , щоб хтось страждати, тому що всі вони дали мені
причину , у мене булорізних ближнього бореться, не
міг зробити мене , я заробив причину , всі вони
необхідні після моєї підтримки, щоб працювати і
продавати і добре про себе, було безкоштовно героїн
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задовольнити мене, тому що я був захоплюючий цифри
, був приятель , бувдруг і захищав справу , але було
дуже сміливий вчинок , що ніхто не суперечила мені
навіть будучи вживання героїну .Всі вони навчилися
поважати мене були хлопці, в житті злочину, всі знали,
де ми були розміщені в середині , поважали самі
ненавиділи мене , запропонував мені героїн, щоб піти
вчитися, був єдиний спосіб , яким вони думали , що я
мавщоб мати здорову окупації і дізнатися, був
продовженням циклу споживання почував себе добре ,
був використаний і взяв мене бажання годувати мене і
займатися сексом, це було ідеальним способом
провести час на самоті і без менеспілкуватися з
проблемою займатися сексом, і корму.
Я був переведений в євреїв долині в 1998 році, я брав
тесляра , звичайно, не висновок, який я досяг після
десяти місяців повернувся в білизні.
Я пішов прямо до режиму покарання називалося 111
жорсткому режимі , де ми очікуємо розслідування, яке
може дати санкції чи дисциплінарні наслідки , заплатив
, заплатив , щоб претендувати на право, яке я мав, був
у номерах є телевізор, радіоале для мене взяв мене все
це, і всі знали ім'я він назвав на мій телевізор ,
Сюзанна була запропонована мені моєї матері , це було
здорово, тому що телебачення завжди було моєю
камери.Іноді винайшов , взяв прагнули до нього ,
знімаю його споживати владу в ті дні, коли я відчував
себе слабким, але має нескінченну любов її , були б
готові вбити , якщо хтось псує мені , я зробив це кілька
разів , я не відчуваю,добре.
Я увійшов 111 був почутий на чолі ланцюжки, глава
Аморім нащадок Мозамбік, але португальська, високий,
стрункий , але це не було поганий хлопець просто
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хотів, щоб домінували територію , хотів, тихо, ось як
він сказав мені , зупиняєтьсяговорити, що так чи нам
нудно, я сказав, що так може мочитися був для нього,
був у той час я залишив у головний офіс , або від
вашого столу , уже обслуговувати багато років тому,
Предтечі охоронець,багато пив, але, чесно кажучи , не
мають наміру зло нікому не був схожий на боса, хотів
би мати здоров'я , я був здивований цією охорони,
спробували напасти на мене не вдалося, більшість з
них деякі охоронці, які там були на місці, і побачив
УАТСсплутаність свідомості, rodearam- намагався мене
знову вдарив мене , вони не тривав кілька хвилин, але
наполегливість них моя сила була потім прийшов
охоронець уже в будинку його 50 років, Залізна гвардія
, говоривзі мною, сказав мені, щоб зупинити, і ніхто не
буде шкодити мені , але я вже побили Хрестителя
охорону і голову ланцюга , Аморім боса, не завдавати
їм величезна вм'ятина , я знав, що я збираюся втрачати
, тому він сказав мені, ви будетенаручниками до
прапора
безпеки
,
прикували
наручниками
в
присутності керівника , він замовляє , наказав Залізна
гвардія , і мене відвезли прапором безпеки , Бос сказав
мені, щоб наручники і сказав мені , щоб потрапити в
клітку, якбуде в безпеці схема поки розслідування не
буде завершено .
Чесно кажучи , я заробив про людину , був людиною
був босом, подавати приклад , як установ, які
представляють сили репресій, повинні бути добре
контролюється для всіх, так що всі почуваються
добре.Для мене це було самим людиною голову, я
зустрівся , дотримуватися покарання , як було б
логічно, доведеться заплатити за саме діяння, але
також виграв їх повагу, вліво до вторгатися в прямому
життя, того, щоб вижити навіть у ланцюзіми живемо,
85

називається його місце негостинній , будучи сам
однакову фразу, до місця, де немає нічого, ми живі
тільки жити, але ми повинні вірити, чув про вбивство ,
а потім до декількох mareações , цеслово сленг для
використання у злочині , тобто саме вбивство, так що я
зробив декілька ситуацій , які навряд чи могли б
підпадати під в'язницю, разом з раста Гюго, раста
прізвисько вводиться з 16 років в ланцюжку, жив в
Угорщині околиці, я зустрівся з ним у той час , коли
виконується покарання у прапора безпеки , я побачив
молодого чоловіка вже кілька років білизни, і зловив
контакт він дає мені сигарету, але залишив йогобачити,
бо ми були muitashorasfechados , foiumconhecimentode
обставина, а добре бачив його там , він був там на
крило B , крило вважається вбивство, він був у палаті,
в тихому крилі , розміщених ув'язнених, які працювали
і хотілибути спокійним у в'язниці, але були споживачі,
дилери і там був один, який все ще застрягла в назву
Dauphin , я пояснюю його історія, він прийшов до мене,
швидко зрозумів, що в перший раз я зустрів його , був
проникливий, chavalo добре, але він взяв дикий
дитинство і , до речі , батьки зробили, сходить до
Зелений мис , дивлячись мені краще життя, історичні
зв'язки , які існують в знаннях і бачив, як такі мали
твердість прожившине вів життя , що було дуже легко,
довелося жити в угорському районі , сусідство з люди в
основному приходять з Зелений мис, будівництво
будинків не були дуже хорошими, але вони пропонують
мінімальні умови не спить на вулиці , маютьстелю, для
більш страждання, які будуть матися освіту, будинки
були чистими і мали свою служницю, який мав
справжньої освіти , але є, було соціальна нерівність,
довелося потрудитися і ці люди хороші люди ,
сподобалося
86

Але прийшов тривати набагато довше, триває й донині
, але він тоді теж уже спожитий героїн, і ось, коли я
згадав, що бачив його в інтенданта , якщо було темнобізнес, чорний риноквсе в порядку, так як ніхто не
шкодить нікому, був божевільним раз зрозумів, на
перший погляд , що хлопчик був розумний, мав душу ,
його зовнішній вигляд був великий раста , дикій
природі
,
але
добре
лікується
,
це
було
зображенняперший раз, коли я бачив його , і зрозумів ,
що це був хлопчик в очах суспільства , розглядається
як такий, поза законом, людина, яка живе на задвірках
суспільства, але ми всі хотіли б мати гарантований
добробуту длянам, ми можемо забезпечити для нас
може захистити наш добробут , людського рівності, яке
варте того , щоб сказати, що ми всі живемо з усім цим
ми створюємо , але ми також знаємо, що добре йде
рука об руку зі злом, дії ,може виникнути поверніть
жорсткий спосіб жити , він був переведений з крила
вздовж крила б , був у клітці поруч зі мною , він був з
малесенькою в клітці , інший Кабо -Верде , гнів теж був
уже в клітцічерез деякий час після зустрітися, знав, що
він був у клітці протягом тривалого часу вже повинні
були мати різні історії пізніше розповісти історію трохи,
що вранці після ночі на трансферному йоту повернувся
в палату,уклав угоду з керівництвом , співпрацювати
потрапити в інші голови бика , є ще одним вираженням
також використовується в сленгу це означає , що
залишити інший висить, йому зберігати , ніякої шкоди
не було помічено було в середині і dávamo- нас
добреале Гюго на крило б, в ту ніч ми проговорили
Pudemo нас Контакти вікні, так що ми були дуже
близькі, і я почув багато шуму в камері, привернуло
мою увагу в ланцюги повинні мати розуміння
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небезпеки в тому, щощо змушує нас жити, і це
допомагає нам перемогти , приносить нам душу від
того, хочете буття, душа , що ми всі хотіли б втілити
сильну душу , повну мужності і майстерності та хитрості
.
Це ніч , що передувала наступний ранок ми говорили
через вікно, як я чув шум запитав:
- Хто там?
Він чув шум трапилося, він мені сказав:
-'m Уго , я тут більше ні на йоту.
Це було способом вирішення , те, що вони зробили в
той день, які були переведені в палату B , було
звичайним тоді він сказав мені, коли вони відкривають
двері в цьому випадку клітини зі мною в палаті, але
сказавмені мовчати, але я думав , це було Гюго, був
зіркою , був людиною моменту, пристрастився до
героїну торговців, необхідних для забезпечення його
без наркотиків грошей, було обов'язковим, він зажадав
його , одинбунтівний хлопчик з величезного чином, що,
коли напад стався , я залишив двері відкритими , не
виходити на вулицю, але я знав, що він прийде , я
знав, що він мав деякі вугілля на крило, жаргонне
слово також вугілля, який можна розуміти якна жаргоні
злочину дня подією прогулянки в дощ промокає.
Після відходу у клітку, зробив мій нормальний режим
прийняття сніданок, а потім перейти поїзд , ходити в
школу , ходити в школу сніданок в той ранок, у дивно
не бачити їх , бо моя рутина була ця полягала в
пошукутеж пристрастився , але не був дійсно
залежність, але вже зробив пограбування і вимагав
гроші протягом ранку прийшов, щоб сказати мені,
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хлопчики, які також були споживачі називали піраньї,
прагнучи життя таким чином,чесніше, але завжди
вводить в оману , тому що наркоманія також привело їх
до цього , Гюго за прапор безпеки з крихітною, але
з'явився інший ZE м'яч , Анголи жив у чола не було
хорошого "почуття " з ним , тому що видали
спортивний костюм брюки, високі околиці Еміліо , і він
хотів вкрасти Еміліо , він знав, що його штани були
моїми викликав мене кілька разів, але я ніколи не
називав, ніколи не давав значення , яке вони мали
великий бій околиці Еміліо, зросла навіть там у
верхньому районі був непристойний, були ж створення
, і він хотів, щоб захистити її або була моя , хотів
захистити честь бути вузькі умови підключення
дитинства, потім слідують кілька інших , пророка ,
такожоколиці, і це було там, що дав великий бій: . Зе
м'яч був надійний важив близько 90 кг, Еміліо сухий
людина , африканський типовий , як схудла захищав
честь , зіткнулися з тим, З. wanted- м'ячвідправка 3-му
поверсі був , де ми дали дискусію , це було не легко,
але він знав, що хитрість, щоб жити і вижити на це
питання.Після того як м'яч Зе взяли костюм брюки і
бути з ними в руці , обговорили ;Я знав, що Еміліо б
перемогти, але я ніколи не думав, що це буде в
кінцевому підсумку, як Біллі м'яч хотів послати йому 3й поверх, схопив її за ноги , Еміліо зробив те, що ви
дізналися, в останньому випадку , я , хто
менізбереження , схопив його за шию змушені
порушувати , тобто момент , коли ви захопіть шию, щоб
не велика , це було перил особи або проникає в
клітини , те, що це і не пропонують більшу безпеку , в
даному випадкустав непередбачуваним, з самого
першого моменту я думав, що вони збиралися падати,
що , за прогнозами , передбачати дії , але потім я
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подумав і ще кількох секунд після бачачи і плануються
і думав, що це не трапиться, але це сталося,Еміліо
схопив його за шию і не відпускав більше, і змусити
м'яч Джо зробив, він поєднав два монументальних
сили, не тікають , коли це правильно , це завжди було
наше освіту, впав з третього поверху на думкизбиток
був більше, навіть думав , що деякі з них можуть
померти в цій ситуації , але , на щастя, були врятовані ,
причина сили завжди перемагає я думаю, що це життя,
тепер я побіг трохи в темі, для того, щоб пояснити все
так, як це було зробленов цьому контексті, що ми
завжди будемо зустрічатися з людьми, давайте
збережемо контакти, бо вони , що допоможе нам
поговорити, щоб обговорити ситуацію все добре, якби
бачили і зробили цей шлях, ми можемо навіть життя
пов'язане з наркоманією , але ми відчуваємо,Ну, тому
що ми залежимо від наркотиків, але ми люди , які
обговорювалися теми широко різні теми , починаючи з
самої банальної темі, від простої , таких як футбол в
більш науково , прочитати достатньо, щоб ми могли
обговорити пізніше, завжди було нашою сильною була
прочитана, тепер і залишив більше років тому тут
просто хотів показати , чому я кажу, що ніколи не мав
хорошу "почуття " з Біллі м'яч , м'яч ZE ліву руку ,
Еміліо не сталося що-небудь, не постраждав, але був
день снув лікарню для профілактики .Зе м'яч був ще
близько 3 тижнів у тюремній лікарні , вони посадили
його в руки платини , був самим хворобу він мав, я був
щиро радий бачити, що пішов, я простив вам дію , але
я знаю, що завжди є зубя , але готовий , я зрозумів
ситуацію , нехай гуляє.
Це був день , вранці , можливо, буде 11 ранку і Зе м'яч
пішов на прапор безпеки , я знав, що Уго був з ним ,
бачив його кілька разів, були в павільйоні безпеки
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призвело
до
санкційжорстка
тюремна
означає
називається кульгавий, є ізоляція , не повинні мати
нічого осередки, якщо основні речі , Кругла рушник,
кругла листів , кругла книга для читання, ви не можете
мати запальнички клітку і ви закриті23 години на добу
, це завжди важко подолати , але тільки для нас ,
звикли до цих санкцій , тому що ми пройшли це перш ,
живе в покарання , покарання буде в житті, що
ситуацію, але не хотів би так жити, ми знали,що ті, хто
ходить в дощ промокає.
Все зло це і закінчивши покарання , і все залишиться
так , але не в Уго нападу з ножем двічі в шлунку
Dauphin , обробляли погана людина , щоб вкрасти
трохи , деякі грамів героїнуі близько 30 оповідань,
буде близько 10 грамів , людина , хто буде оплачувати
вартість свого Dauphin прізвисько, лапи, лапи, тому що
він був заарештований за напад на потяг , зроблений
мертвих , був багато говорили про і відомий у той час ,
нападзверху , оскільки йдеться багато грошей , це було
непомірну кількість в той час були конвої , що
перевозять гроші з банків між Sintra Лісабон.Напад
стався навіть там поза залізничного Лісабоні Sintra і
було мрець, але вони ніколи не могли довести, що саме
він скоїв вбивство злочину, так і не змогли довести, що
він був справжнім лідером у вбивстві , але був
визнаний винним і пойого тюремний подорож зайняла
кілька рейдів , з якою ви прийшли і зловили препарат ,
він не давав препарат кому -небудь перемогу , тобто,
він продав , він продовжував наркотиків себе , він
влаштував сейф всередині клітини , тільки в chibadela
вони могли б тамприйшов, але це поки що.
Як він прізвисько краба було сказано, що прізвисько,
не обертається нікому нічого не давати нікому, він
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знає, що рука може мити одного, тобто , вона може
дати виграш міг би допомогти, колилюди питали його
про допомогу і Хьюго хуліганом чіплявся .Там після
послідовність після цих подій , Дофін був переведений
в Коїмбра , трохи цінності євреїв , однак я занадто
;були в 1998 році більш правильно 27 червня був
відділив мене від Гюго він був в іншій камері, були
чинники, які призвели до цього, інші власні супутники ,
які шукали були піраньї, тому що кожен день
пограбували про 3040 грам некурящих і споживачів,
привернув натовп, тому що вони завжди орієнтовані ,
називається послідовність наркоманії і тоді, коли він
покинув кульгавих , ми вирішили, що ми хотіли б
залишитися в тій же камері , але ці піраньї завжди
говорив про мене поганотому що для них я був більше
шишка на дорозі, взяв їх простір для маневру, тому що
вони знали, що я реальний сука , привертає друзів,
тому що він знав, щоб дати мені життя.
Він знав, мені дати контексті ситуації святковості і саме
ці люди , які жили такі обставини зі мною в даний
момент, вони сказали про мене зле, говорив про мене
погано , все для того, щоб отримати вигоду від того, що
дитина влаштована, хотів увагиі вони хотіли , щоб у
центрі уваги на них , щоб вони могли бути вони хороші
, тобто, завжди брали прибій, я не став з ним знали, що
життя було , як і все хоче бути добре і бути вдячними
за вашого доходу на користьсамостійно, але завжди
тих , кого я коли-небудь потрібен, вони також повинні
мене , ми стаємо єдині сила , тобто, застраховані, якщо
вони хочуть деякі будуть напад наша допомога , але
було б також заплатити, і це був чася був переведений
взяти курс в єврейській долини , вже було два чи три
місяці роботи, коли раста Уго був переведений в долині
євреїв прибув , я отримав його, як брата , для дружби,
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яка вже з ним, є чотири крила вДолина єврейські
крила, B , C , D, я знайшов себе в D, був в палаті з
дофіна вже переведений з Коїмбри євреям долині і от,
коли я сказав Уго якщо хотів залишитися в моїй
камері,він хотів , але був ще одне питання, яке він
боявся, бо він уже намагався вбити дофіна в білизні ,
крім того, що дано йому два удари хотів, щоб
відправити людину на 3- му поверсі сюди і свого
двоюрідного брата, бенто , що дозволялазробити це,
але він не хотів би залишитися зі мною в моїй камері ,
не тому, що він не хотів , але боявся помсти дофіна ,
вже зробив кілька речей у в'язниці, поважав , була
людина, яка легко помстився відомий як такої, алея
сказав йому забути , що людина не буде успіху вам ,
ніхто не буде мстити, не було хороших відносин з
дофіна сказав йому кілька разів, що я не подобається
те , що вони зробили з ним, і він сказав мені, що він
вже забув .
Я брав курс , і ці переклади прийшли з вітрильний
спорт відбулося в Лінью раста Гюго та курсанти були
звинувачені у вбивстві, яке сталося в тканинах.Ми
були дуже молоді ми прийшли льону могли б згадати
імена їх всіх, але я буду не тільки назвати імена деяких
, чуть- чуть, Джонсон, справжнім футболістом ,
представлені всі ланцюги варіанти вибору, де він і
пройшов , ТоніЧайка , були передані також зробивши
кілька нападів в Лінью торговців, також ZE tó , це я
жив досить з ним, не був заарештований , жив з ним
під одним дахом, з umasraparigas , chavalas я мавМої У
нього були свої .
Але цікавість цій історії було скасовано для мене ,
ходив з дівчиною , які їли кінь, і вона займається
проституцією себе на те пішло були двома повіями, не
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подобається жити залежить від жінки , але мені
сподобалося так далеко , щоб жити з ним.Я тільки
споживаються кокаїн в той час, не приймати дуже
добре вона героїн і кокаїн , але зберіг відносини,
любив її і , щоб ZE і Ана були наркоманами і цікаво в
цій історії є те, що я завжди говорив, щоб ZE для нього,
щоб залишитикінь, завжди говорив, що він не буде
вживати героїн, пізніше прийшов мене займатися в
ланцюзі і в той час я був у єврейському долині , були
раста , трохи жив до хороших часів, там було багато
великою кількістю матеріалу вринок , тобто, були
багато наркотиків і євреї Долина повагою ланцюг,
через яку багато людей засуджені до максимальне
покарання і завжди мав репутацію небезпечного
ланцюг, завжди існували й існують сталося вбивство,
так що це було ланцюжок зважкий славу.
Як там було багато матеріалу на ринку всі хотіли
продати надати більше матеріалу , починається
суперечка між дофіна і реальною Буратіно виявився
заарештований
за
міжнародною
торгівлею
наркотиками, був заводієм і, як людина вже був
рекордв північних ланцюгів півдні Португалії , і це,
коли почав знову не хочуть бачити і знати .Піноккіо
приділено Гюго багато наркотиків , щоб бити дофіна ,
він увійшов він люто напали на чоловіка в роздягальні
, все заради заздрості ;Дофін продав великі пакети і їх
були слабші , тому Піноккіо приділено бити дофіна .
Це була подія , яке було не дуже приємно , але настав
час, а й мав внутрішній регістр і вже відсидів кілька
покарань , у мене почалися проблеми, я став
переслідували Marcao прізвисько людини, він виявив,
що в пастціза вбивство свого брата , і як мені потрібно
курити кожен день почав робити колекції і був одним з
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тих колекцій, які Marcao виявилося , не хочу , щоб мені
взяти гроші, він знайшов правильний, як там було
більше, ніж роківЯ їхав мені бар, який хотів, щоб
уникнути мене не брати гроші з колекції , тому що він
теж був там, щоб отримати гроші.Ми провели обмін слів
, в яких він показав фізичну силу, але нічого не
сталося, я вийшов з ом I грошей, просто це був початок
, щоб зробити ворога, я прийшов, щоб зробити
футбольну гру, в якій брав участь обсягтютюн для
команди, яка виграла, він був в протилежній команді я
виявився грати з групою , що прийшла з льону , шахта
була зроблена Тоні чайки , Хорхе , ТО Джо Луїс, і
спортсменів , і ми знали , що ми були і гра, ми хотіли
виграти,
навіть
якщо
це
було
недооцінювати
противника, і ось що сталося, ми програли, ми
програли , тому що я був головою ставки , займалися
мій телевізор на жадібності , щоб зробити обсяг , він
скоїв у Рамон ,циган , вже давно запису був людина
потрапила в середині , так як не хочуть втрачати
сказав не платити, вони chatearam все мені і зажадав
обсяг тютюну, але замовк , саме тоді , що цей хлопець
Marcao продовжувавхотів сказати, що обсяг і прийнято,
тому що у них не було причини не були об'єднані в грі,
був спортсменом , завжди боролися за право і щоб
уникнути
проблем
,
коли
так
було
б
уникнути.Продовження , але цей хлопець завжди
продовжував намагається спровокувати мене ;є день,
коли я мав їхати в ході столярні вироби, тому я пішов
туди, щоб євреї долині, в цей день сталося неминуче ,
охоронець мені відкрити клітку, він рідко я отримую в
клітку,але в той день був засмучений , не курив досить
наркотиками повинен був залишити градацію , щоб
спуститися на курс і буде охоплювати як мені здається
Marcao , дав мені прилив тому що, як був засмучений і,
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як там було історії, провокаційним питанням длямені , я
, не вагаючись, desferi удар, і він відреагував , але не
мав шансу вже вивчив , був борцем , але був у розпачі
, щоб спровокувати , що сталося, було сенсаційним ,
тобто не виконує жодного покарання , тому що він був
там в той деньначальник ізолятора, Едуардо, був його
ім'я , людина близько шести футів на зріст, фізично
сильний, був чесною людиною , він був праведною
людиною і залишив його в цьому.Я продовжував ,
звичайно, завжди уважний до будь-якого нападу з його
боку , тому що я знав, що він взяв деякий час, щоб
спровокувати мене і як такий, precavi мені, що у всіх
нас є інстинкт, жінок здоровий глузд охрестили Шостий
сенс, алетакож і чоловіки.Шосте почуття несподіваним,
знаючи , як грати і знаючи , благополуччя і поваги,
нічого не сталося після цього , я намагався наслідувати
приклад , але не міг, тому що моє серце було сильним,
запевнив Уго раста , один з найбільш шанованих людей
уразу, коли я жив на самоті, не тільки вважається
перший , тому що по-перше, я ;все, що він дізнався ,
мужність він показав, як я мав сміливість і я вже
пройшов , поглинається , всмоктується в собі мужність ,
щоб знати, що є воїн, відданий чоловік, поет, людина,
яка любив поезіюале навіть те, що я був кращим, ніж
він.Я хотів би почути , я написав багато віршів ,
присвячений їх йому , я був кращим, був
харизматичною постаттю з часу, в якому він біг, був
проникливим, був сильним, він був безлюдний,
отримав реванш в середині , де вона жила з
рештоютюремне населення , зловив багато, але це
було все мирні люди , люди , які працювали, але не
я.Коли я перестав працювати і взяв курс , я став тим,
що ми не хочемо , щоб стати левом темрявою , я
повернувся в білизні , що, коли все йшло для мене,
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тому що я прийшов додому , де я був і освоїв ,було
підтвердження моєї істоти , відродження галузі , я
коли-небудь мав у цьому будинку, тому що він тримав
повагу, це було важко зламати , тому я вирішив
подивитися на найпростіших способів , щоб вижити
важко , що я знайшов .
Це центральний ланцюжок Лісабоні , розташований
всіх видів, виродки , які існують в житті , деякі з них
стали на шлях злочинів за збігом обставин , інші
носили злочин свідомістю, завжди було хорошим
чинником і добре, не не бояться нічого , крім менетак
само, як це вже зробили все , що від того, добре, друг,
захисник , посередник , хто розуміє всі ситуації , вони
були
озлоблені,
що
було
сказано
тими,
хто
desabafavam мене, тому що я відчував велике співчуття
, булоприйняті почуття єдності і не хотів увійти в
розчаруванні .Я пішов на моєму шляху , щоб отримати
умовно, але все ж було якийсь час, щоб скористатися
умовно, я прийняв рішення , я не буду нічого, що
шкодить мені робити, але я буду працювати за
свободу, стала більш складною, тому що всі зіткнулися
з хорошою командоюструктурована по напрямку, але я
міг би виграти всі з цьому напрямку.У той час не
визнати, що причина , по якій було прийнято цьому
напрямку було так важко , було авторитарний режим,
бо не було прийняти схему , призначену позбутися
швидше ланцюжок, але стало ще більш важким, але я
залишаюв більш пізніх читачів, щоб вони могли
зрозуміти весь маршрут, який не втомлюється
повторювати, є міцним горішком , а також був
перехідний період Мануель т .;директор , що я
знайшов, був замінений Джоном рЛюдина, яка
прийшла з Макао, колишній інспектор судових ,
людини, яка жила напад мафії, яка була створена в
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Макао , що отримала назву 24- каратне було близько
мертві
охоронців
на
роботу,
тому
що
він
належавПортугальська адміністрація , то навіщо
посилати підкріплення громадськість служити народу .
Він страждав атаку, втік, але його охоронець був
убитий, встав, підійшов до адміністрації білизни, чесна
людина, він любив мене , коли він побачив мене , він
послав мені знати, що він був упевнений у мені , але я
не хвилює, тому що він бувпоняття трансформації
розглядається собі цар скорпіонів , той, який має
отруту в крові, зателефонував йому і не називати , я
програв.
Почав мінімальне покарання у житловому клітини , був
покаранням, було не важко, вважалося дуже звичайне
покарання в товариський темпами в ланцюжку, але для
мене
це
стало
кошмаром,
не
прийняв
це
покарання.Режисер Джон рВін підійшов до моєї камері,
щоб поговорити зі мною , щоб допомогти мені , не
приймати таку допомогу, не довіряв переконання, що
він, як був правий, він зажадав замість прямого
співробітництва, що він хотів знати, я не був готовий
зробити, щотому що вона ніколи не була мені
співпрацювати в цих службах , але це була його заява
про те , що він був хорошою людиною.Це покарання ,
найгірше, взяв два психотропні прийшов, щоб моє
вікно було: мисливець , Chibanga і піраньї, був
мисливець , хто дав мені два психотропні препарати ,
провів служби випускника , була людина, яка
менебереться в карцер, Сампайо було його ім'я.Так
ефект психотропних був ще в мені , обурений мені
побачити Сампайо пройти перед моєї камери , я
залишив всю клітку, отримали вогонь до матраца , я
пішов, коли охоронці допомагали мені , я втекла, я
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пішов у двір , піймавпалицю і два камені і написав у
правій руці, помсти , жорстокості бажання.У цей день
був готовий вбити охоронців або хто б це не був, що
отримали на моєму шляху , але вони були розумні, як
завжди , прийшов поговорити зі мною , у них не було
іншого виходу , тому що вони знали, що я був в люті і
мав ціле крило назахистити себе, якщо я так
проголошена , але я не був на моєму рахунку , як не
міг боротися без причини, через кілька годин я
прийняв спокутування , тобто період , який закінчився
переговори , і тому я насправді не виконані,прийнято
вважати, що вони дали мені 20 днів карцер, що
кульгає, тому що саме там я зустрів Альфреда м., PSP ,
колишній гут, обманщик був парафіяльним , взяв стан
обіймати посади як такої , щоб запустити функцію
вмафія, був жорстка людина , тому що він уже
середньозваженої чемпіон з боксу , добре знав його , і
ось, коли , коли я впав в штрафний ізолятор , був
епізод, який не хоче, і що ви могли б взяти своє життя,
якмали в анамнезі з неграми , які прийшли, щоб
задовольнити дисциплінарні санкції, був дикий раз , я
вже знав, що йдучи на поводу успішною і сказав
вголос, що я не Papar таку кількість б'ють його ,тому
що напрямок було сумнівно, був зроблений мафію всіх
чорношкірих , які впали в покарання і вчинили або
вжиті якісь покарання у зв'язку з неповагою охоронців
або послуг, співробітників або напрямок , платитимуть
Альфредо м., він був екс-psp , екс -поліцейський ,
знав, що багато з них , і я знав його як такий, але
проголошувати голосно і говоріть з морської , дав мені
тростину, я впав в покарання , я знав, Альфредо м .Б
мене , але ось де я був неправий .Вони намагалися
вбити мене , коли я попрямував в спа для купання, не
вдалося, були з ним ще два поліцейських, щоб
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захистити , що нічого не отримав від мене .Це був час,
я показав волю мого сенсу життя, були впроваджені
матерією буття церковно -приходська , тому що я жив
по сусідству.
Рано втративши батька, я став дорослий раніше , він
прийшов повинні бути відображені в житті , що після
цього взяв, там буде досвід трансцендентності
майбутньому, вона падає на спосіб життя створення, і
коли це важко , ми повиннімати більш серйозні освіту,
рано за те, що явно ніхто не хоче побажати .
Ось коли я перейшла в стадію Marcao , що, коли я
почав хотіти більше підстав , повинен був мати рішення
до рівня партнера і напрями, але я знав, що в середній
вторглися
спостереження
до
складу
якої
входятьохоронці та менеджери, отримав його, отримав
отримати і вторгнутися інша істота , але не було нічого
більш істоти, як я , іноді це питання можливостей, я
старався, я намагаюся і намагаюся , щоб мати душу
португальців, я внизПортугальська гонка хороброго
раси, повелів світ , є спадковість очевидна.Іноді ми
робимо наступне питання , чому ми існуємо , що ми, де
ми живемо, є питання, які приносять сумнів , щоб жити,
але ми знаємо, що ми повинні виграти , все було
готове, щоб бути так , я пішов на моєму шляху в'язниці,
пізніше,
післяMarcao
боротьби
супроводжувалося
появою
групи,
що
складається
послуг
відеоспостереження званих тюремних наглядачів , я
отримав гарні люди , я отримав все, але, чесно кажучи
, вони також просто хотів жити, ніколи не хотів зробити
мені боляче, і я хотів, щоб ігнорувати , є раноне
дізнався, що ви не завжди можете виграти, був
негостинний місце, місце , де життя нічого не коштує,
не було ніякого інтересу до оцінки істинний сенс
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людини, яка не служити.
Подавати, служити все , що він мав служити , я був
слухняним , я знав, політичної влади, соціальної влади,
репресивне могутність завжди є одна річ, ми повинні
знати, як прощати.Я міг би герой відомий їм, повернути
суму євреїв бути виключений з курсу, повернення
євреїв долині , льон виявив той же лідерство, тому що
вони були тим, що я не хочу, щоб знайти , повстали
мені наперекір усім негараздамза все, що пройшло , це
було зроблено , я жив з усім, що я міг би зробити , щоб
мати , щоб вижити все , що він міг обличчі, бо вороги
були сильні були споживачі всіх машинах , отримали
назву піраньї , тобто, довелося пережити все, що було
дипломатичній частині , встановлення відносин , тобто,
у нас є вчителі , є помічник, психолог, лікар і адвокат,
який нам , що, якщо там дійсно нічого сказати.Просто
жити момент моментних обставинах прості люди, які
задовольняються за бажанням , і я люблю, платонічна
любов , що вторгатися в середині буття, в цьому
випадку людина , вже були всі радощі життя , коханої
людинижінки як і раніше залишається в моїй пам'яті в
моїй душі в моєму житті, було пристрасність ,
найміцніші стосунки , які можуть існувати , які
продовжуються .Любити, весело , любов істота
необхідність люблю бути бажання вижити.Звіт право на
останню умову буття, як всі знали мене , вони хотіли,
щоб поставити мене на тест, я зіткнувся все, що мало
до особи, так як в кошмарному сні, ми дізналися, перед
сном оповідань є батько і мати,так що ми можемо жити
в гармонії і благополуччя для того , щоб здобути
перемогу благополуччя і влада, ми зберігаємо
подарунки спадковості з перших днів буття, хоча все
це поглинається розміру, простори величезні, якщо ми
говоримо про шлюб , рівністьдо прав людини.Ми всі
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були пред'явлені звинувачення на місії , він
зберігається , буде продовжувати зростати , як і раніше
, щоб подивитися його рости, кіготь , точність моментів
дій , за це я повинен мати точність.Це прощення, життя
тривало, як це було продовжити і отримав чесні люди,
правда , все було здорово, я отримав люди , здатні щонебудь, були визначені все тому, що я повинен був
жити так , як вони це зробили, але вони хотіли бути
розумнішими, обігнав їх на всіх, я був в змозі об'єднати
їх розум мені моєї мудрості, були проникливі, але
завжди хотів бути більше, ніж я , але я conjuguei їх
розум, навчився грати , також грав зі знанням їх з
моєї,Продовжували жити в самоті , укладений був
важкий час, ніякої краси, що я міг бачити, ні співчуття ,
що я повинен був мати , ви не знаєте, що шлях був
відпустку.Я ніколи не хотів нікого ображати , просто
хотів, щоб мені жити, тоді я пішов у бій , який був
постійним , так як всі вони були сильні , всі вони були
істотами , але я хотів би знати це , ні не мав нічого
спільного з рештою історії, що будепройти.Був важко
для моїх товаришів , всі з них , не вибрав нікого просто
хотів, щоб тримати тюремної ієрархії і всі всі
послухались мене, як я хотів, але я також дозволити їм
жити було по -своєму , я препарат для куріння, і
вониможе добре ходити , деякі люди плачуть мене
зупинитися, бо дорога була хороброю , важкий шлях ,
щоб зробити у в'язниці , не було ніякого іншого вибору
, це не було порятунку , перемогти або померти.Це все
було зроблено переконанням, що я взяв, я міг би ,
незважаючи на все це , знайти важкий шлях , я знав,
що я міг залишити в середині речення , знатиме , що
він може також залишити в кінці речення , зворотна
все, або не все одно,тому що це було добре, мав
ланцюг під моїм командуванням, були всі мої товариші
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по команді , що, коли я обурений мені більше за
змістом буття, знав, що він союзників.Я пішов по шляху
зла, було витлумачено як такої , я думав, що мені лева
, але пристрастився до героїну , жорсткий , що
потрібно зробити , щоб споживати .Я пішов у бій , бій,
який не має аналогів , я зіткнувся : судді та викладачі
та асистенти , головні охоронців, скористалися іноді з
ними, але було не багато, але недостатньо, щоб
сказати, що він був правий, бо в наступний
питанняприніс мені проблеми , найбільшою проблемою
всього сущого, я або не є, хочуть чи не хочуть , тобто
все, що ми можемо прагнути, була продовженням
усього , він дізнався, що ще краще , жив

Я став тим, ким я є, бути скромним , загальна основа,
яка знає , як жити, я вважаюся типу, хто ходить і має
годувати, я став справжнім звір, ніколи не стикався з
ланцюга таким же чином , я ставідеально вбивця кожна
ситуація , як це було , щоб жити, і вони знали, що я
був готовий вбити, щоб жити , як завжди вибрав
реальний вигляд, один, який домінує у всіх ситуаціях ,
я поклявся собі, що я б не став робити їм шкоду , якщо
вони мене неробити зло.Ну , лють, завжди уважні до
всіх рухам , або реакцій , будь то, ким вони були ,
глобальні партнери, до рівня всеохоплюючої все істота
у світі справедливість , за все, що я заплатив жорсткий
ціну, щоб заплатити завсе це було все покласти в
моєму випадку , всі знали мене, і я також знав усе,
було досконалість ігри, був союз, об'єднання тих, хто
живе і знаходиться в щоденному контакті з населенням
, незалежно від ситуації ;Тигр , як це було не міг
пробачити, що вони боялися мене насправді були
шанобливі до мене, це не було нічого спільного , ми
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говоримо про в'язницю , ми говоримо про багатьох,
включає в себе значення, яке важко перемогти ,
свободуякщо ми не повинні пройти через найважчі
життєві ситуації viciações , habituations , які можуть
принести перебільшення , коли ми говоримо про
споживацтва , споживче Somo істоти, як така стала
непереможною звір autointitulei мені лева , воював
рівні звірівмені з мудрістю ще більш важко, але я не міг
пробачити .
Він знав , що багато дітей матері і життєвого досвіду
було по-іншому , деякі з них були діти добрих людей та
інші були діти з бідних людей , так як все це я
підтверджую наявність всіх , що суспільство може
запропонувати, нехай ходьбиподібні ситуації нічого не
робити, кожен повинен благополуччя, ми живемо в
суспільстві, де кожен хоче добре, але це краса бачити
наступну, близькості, якщо ви приїхали на право , я
тебе добре, якщо ви приїхали на злозло ви отримуєте і
ви будете приймати все, від усіх мої злі бути , але я
також знаю, що я повинен йти , я не можу бути так
важко , вони більше , ніж з матерями, я також повинен
був поважати, розгорнуті правило для всіх єдобре
знаючи , що злочин зберігається, і нужда велика, я не
потрапив у заходах , я став так званий наркоманом,
хто зневажає всіх , але мають певну цінність і був
визнаний , ніхто , ніхто не буде нудьгувати на мене
поважати незалежнослабкість він відчував у той час
.Всі вони вітали і поважали мене , хотів від мене
більше, повинен бути прикладом , повинен бути
добрішими , ніжний і лагідний .
Я заплатив ціну не показуючи їм , що вони хотіли мене
бачити , я був важко , я був грубий , я був все на
користь мого рішення , може мати більше посилення ,
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навіть виграють від більш у всьому, як і мені,
chegavam- менерахувати до своєї мрії , але я став звір і
хотів бути .Це було в даній ситуації, що жив , корпуса,
ізоляції, були жінки також завалені всі платонічної
любові, любив їх , любити їх.
Це було все , про життя в даний момент, я мав великий
платонічну любов і пристрасті також точки дотику , але
я уникав завжди зруйнувати чиєсь життя для мене, щоб
отримати гарний задоволення, я виявив, необхідність,
я застряг , що незіпсує життя людини, якщо не
зіпсувати моє.Продовження любов, я продовжував
любити так , як тільки він може, все було , належав до
моєї любові , тому що вони любили мене щиро поважав
мене , я не живу добре, був заарештований , він знав,
що він повинен боротися, щоб виграти всія втратив
свободу , але це коли я не знав, зупинити , напрями,
працівники , педагоги , правоохоронці хотів, щоб я
приручити , зрозумів би , але я також повинен був
зупинитися, зупинити все, злодійство , які споживають
,ганьбити життя іншого, але я завжди був хороший,
ніколи не погано поводилися , ніколи не шльопали
будь-кого, хто не мав підстав для цього, і навіть якщо
він був би важко для мене , щоб зробити для людства
сама , завжди враховував моральні цінності,значення
кожної сцени , тому що я також , але вони знали, що
буде мати найбільший звір ніколи не знаходив , але це
було все готово для мене, тому що я хотів, я залишив їх
в очікуванні , страх від них приходитивтратити.Все це
було доцільно , був доцільно, щоб підняти, споживати і
домінувати на початку зрозумів це ще до введення
в'язниці, були важкі години, дні, які ніколи не
проходили, років, що я повинен був зустрітися , бо він
освоїв управлінняситуація буде далі, я прийшов, щоб
грати, але жарт я роблю обличчя.Тому що мавпа грати
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, гра була мавпа кицька з її матір'ю, я вмираю отжиг ,
тому що я знав, що Учитель .Це був день , вправи,
хотів тренуватися небагато, і я запропонував йому
прийти поїзд зі мною, було слабкою фігурою, просто
для задоволення, стиснула його шию, він знепритомнів,
але в той момент я відчув сором у мене нехотів
зробити, як і можна було показано , грали , дивилися
на нього встав , і він йшов зі мною , я сказав йому,
якщо це було добре, не було ніякої відповіді у сварці ,
але коли я дивився, я відчув, що дійсно булоповз щось
, він знепритомнів .Це було перевищення довіри , не
знав свою силу і почалося пекло , який мав, я встав і
подивився на нього і сказав йому:
- Ти в порядку?Ти залишив мене турбує.
Завжди показав йому співчуття на даний момент, не
призначені для боляче, я подивився вона хотіла, щоб
заспокоїти все зло, він неправильно зрозумів навчання
перебільшені з мого боку, він в кінцевому підсумку
вбити себе, все в надії один деньєвреї долина .
Я сподівався, що євреї в долині жили б, був просто
забава для мене , тобто, це було практикою , до якої я
не був готовий , моя сила була в самому розпалі, в
якому домінують , тому що він знав, що Учитель, але,
як і в житті єйого ціна , я заплатив високу ціну за іншу
людину в ланцюжку , дотримуйтеся 5/6 строку
покарання, тобто, будь-який ув'язнений з вироком
більше шести років можуть скористатися 5/6 , є закон.
Але у нас є середина страти , 2/3 і нижче слід 5/6 .Я
вийшов на 5/6 був всі програми робиться для моєї
біографії в житті самоті в закритому справу з хорошими
людьми , людьми , з якими я мав справу , були з боку
керівництва , люди , поки я не люблю, якщо вони
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хочуть , то зтютюн і не провів там відчував величезну
ненависть до цих людей.Вони були люди , які мені
нічого не сказав, тільки керівництво особливу роль,
яку вона грає.Був заступником Я був дорогий , був
першою жінкою , щоб мій виклик , я був вірний , але
тоді я думав , що був неправий в тому, що вона
відмовилася мені перший Стажування 10 років
позбавлення волі.Вона не цінує мене і зажадав мій
споживання перевірити наркотики, але це було занадто
проникливим, щоб зрозуміти, що це залишиться той
шлях , пробації я отримав після запиту я зробив судді
лікаря.Вона дала мені чотири дні випробувального
терміну за умови, щоб бути почутим в голові, і вони
замовили вгору, суддя Doc надав йому чотири дні
нестандартною, розширеної доставки , за умови
випробуванню скринінгу лікарських препаратів ,
тобтоманевр, вони завжди, і я також недооцінювати
багато разів, але завжди поважав його , бо він
заслужив мою повагу .Вони були істотами , які грали
свою кращу роль , але це сталося , тест дав
позитивний для опіатів , тобто героїн, канабіс ,
споживання гашишу, але я грав на мою користь , коли
я застряг мою заяву , я стверджував , все, що повинні
були захищатитому що він був споживачем просив ліки,
щоб мій лікар ана ф. , тому що це було під землею, або
на верхній частині жаркої дискусії , яка прагнула його
допомоги , за все в тому, що вона допомогла мені , я
запитав його Препарат , названий Трамалбув час, коли
я відчував, що я був союзник доктор ана п.Або Трамал
звинуватив опіати в умовах підпрограм , це було
ситуації було б чисто.Звинуватив опіати в тесті
скринінгу лікарських препаратів , що, коли conjuguei 2
+ 2 , тобто очистити від скринінгу лікарських засобів
через мого лікаря , вона допомогла мені , провів
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претензії документ на питання , скринінгу лікарських
препаратів ,я оскаржив це рішення, яке було зроблено,
моя права був вдатися , я повернувся, і я подав для
максимальної доктора наприклад , судді вироку суду ,
це найвищий рівень для того, що ув'язнені послані
вільно, з вигодою використаннясередній пера 2/3, був
створений там бій , фізично напад на тюремну охорону,
не тому, що я хотів, він прагнув слава моя була велика
повнота в тюремній середовищі , шановний , а й
створювали зв'язку з цим , повагашляхом поваги знав,
що він не міг грати проти системи .Система переважає
в себе, тому що там повинен бути соціальним , все, що
ми могли б хотіти, добробуту , рішення були різні, у
мене було все , все в моїй владі , щоб отримати вигоду
від середини пера 2/3, аслава моя була широко серед
охоронців і серед товаришів , були охоронці, які я
також хотів кинути виклик , і все психологічний рівень
, фізичне і все інше ви можете думати про , тому що я
знав, що може статися в установах, які повинні були
слідувати
,
називаютьсяпрослуховування
для
середнього пера 2/3 і 5/6 також , заявка була
заснована на чистоті моєї доповіді , присвяченого темі
скринінгу канабісу ;Ця програма сказав судді , що
лікар звинуватив аналізує Chamon або гашиш, але, як
я істота соціальна, ніколи не жив в захисних всередині
ланцюга , тобто був я , відносяться до іншої частини
тюремного населення і сказав судді , що д -ря нічого на
той момент не їдять, тільки в результаті хеш , тому
цілком логічно, якби я слідував з людьми, які їли і жили
- MOS в обмеженому просторі , це було зазвичай
звинувачують гашиш, так як я дихав в повітрі.Я відклав
рішення пробації , оскільки це було на Різдво, і суддя
доктор буде виходити через два тижні , тобто різдвяні
канікули , але вона дала мені причину і дав мені
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нестійкою майже два місяці іполовина , це було давно
неприємностей, тому що амбіції з сумнівно, тому що я
був у багатьох років, на десять років.Але підійшов і не
миритися зі мною добре, поки день залишаючи бідного
, дав мені чотири дні тривалого поганого продукції, для
якої він успішно виконав.Але було б складніше питання
для мене , це повинно було б бути більш поважними і
не потрапити в біду, але незабаром , коли я увійшов ,
після двох місяців після того як він насолоджувався
важкі, оскільки там буде хтось, хто я хотів би зробити
життя , і це сталося.Я став брати участь в боротьбі, в
якій хлопчик отримав трохи погано поводяться , але
йому пощастило бути індивідуальним, бути людина з
людською репертуару, були закриті в клітинах ,
порядок обстеження є те, що ми почули, я пославйого
папери , щоб вибачитися за це не entalasse мене , не
було ніякої необхідності.Було чутно, бос, який почув
нас був Німецька вівчарка на прізвисько його , поперше , він не хотів чути хлопчика, бо він сказав, що
не може бути , не могло бути жартом, тому що він
намагався дати менініж.Тоді можна було прийняти
версію хлопчика і назвав мене , і я сказав йому те ж
версії, яка була тренування , гра, яка могла б
закінчитися погано, він не прийняв дуже добре версію
я сказав йому,, тобто, як він був битий охоронець , мав
багато років служби та боротьби з " casdatrolas » ,
тобто, це ім'я, дане тим, хто вже багато років у
в'язниці, нічого зі мною не сталося , ні мене, ніхлопчик
, взяв нас від покарання .
Перейти на нормальне життя, я почав , щоб уникнути
подальших проблем , я міг насолоджуватися ще чотири
нестійкою виходи успішно, і виникла знову , березень
2007 р , зниклих безвісти мене 11 днів, щоб мати
можливість користуватися іншою пробації , місяць
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вступу квітняя помилився людина, з наркотиками ,
тобто дав йому пісок замість реальної речі , він
прийшов до навантаження, я не міг, але шкоди буде
санкціоновано на цей раз , уже попередив, я обмежив
себе захищати іречі туди потрапили.
Але проблема ніколи не приходить одна, я пропустив
його , це сталося в приходить ця причина, вважалося,
що він не міг би розгорнулася , знову Ризі, але на цей
раз не було б мені піти, я б скоротити бідних і бувщо
трапилося .Я подзвонив хлопець до мене в камеру, щоб
взяти інформацію , тому що цей хлопець теж не
подобається мій спосіб існування , і присягнувся
людини , який дав мені інформацію , з глузду Адан ,
справжній воїн, він також користувався бідні , як і я ,
виклявся мого племінника , я що -небудь, хто просто
хотів би знати ім'я не буде робити , наполягав на цілий
день на обіцянку, що нічого не буде робити, були
майже до часу закриття клітин , покликав хлопця на
моїй камері , я запитав йогоТому він йти розмова про
щось , що не бачив , він заперечував я знав , розуму
нуно б ніколи я лежу в цій ситуації, був одним з тих,
хто завжди поважав , тому що він був справжнім
воїном, відчув, що його гнів менезаперечують і
спростувати нуно .Удар , і це було в той час ,
охоронець приходить в мою камеру і бачить мертвого
людини на землі , удар, який desferi його , але
охоронець не бачив нічого , тільки бачив занепала
людина нічого не міг сказати, так і не побачивши , але
целюдина була стукач , це те, що ускладнило б мою
ситуацію, але навіть тоді я знав, що їде зі мною дуже
добре, тому що я ніколи не chibado кого -небудь, і вони
мене , напрям, керівництво були готові покарати
меневсе тому, що я ніколи не заткнутися стверджує, що
ув'язнені повинні були стверджувати те , що було.Я
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завжди бачив, як такий стимул для цих причин і форм
боротьби і ось , коли вони дали мені п'ять днів
покарання, зробити їх в клітки, був більш м'яким видом
покарання , захищав себе кажу, що людина повинна
була відчув себе погано івпав, і він сказав, що його
версія про те , що дійсно був побитий , і це
відбувається в той час , коли він був майже для
сподобалося моє 2/3.Чи великий шанс, щоб вийти там
бути нічого, що заподіяна шкода мені , тобто, без
дисциплінарних заходів в середині .Але на цей раз він
матиме права вимагати , коли невинність чули , 2/3,
сказав леді лікар, який був невинний, які ще не
зробили жодної агресії , не приймати це до уваги , я
образився на ситуацію, але чекали рішенняі рішення
було скоротити можливість я залишаю йти прямо 2/3
може тільки виграти від подальшого розгляду в оцінці
мого 5/6 строку покарання, тобто вийде зобов'язання в
5/6 , тому що тоді закон сприяє , на користьв цьому
випадку , вийде у всякому разі в 5/6 , але коштуватиме
майже в 3 більше років у в'язниці, а не залишати на
настійну вимогу пред'явлення позову про скасування
рішення судді, щоб мати Др перегляду до 5/6 ,для того,
доведеться ходити щонайменше шість місяців мирні
.Покарання було дано в березні було чути в травні того
ж року для розгляду умовно - дострокового звільнення,
ще не були скорочені рішення 2/3 , що, коли моє життя
могла б бути ще більш складним , він відчував,мені
засмучений, сумним, але знав, що я вже провів більшу
частину свого осуду .Це було, коли сталося це в
ситуацію , на цей раз з охороною , може скластися
ситуація, яка могла б піти, якби не той факт, що
охоронець Я вже говорив про грубою і жорсткою , що
не acatei своє замовлення , desferi вам удар вособа ,
він був зі мною наодинці, але з'явився інший
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охоронець, він приєднався занадто швидко, щоб колеги
і приєднався до мене , щоб напасти на мене , більше не
desferi ви виразність немає , вони також швидко
зупинився в спробі напасти на мене , простомені було
запропоновано перейти в зал очікування Уорда
начальників прийшли до мене, щоб запитати, що
сталося , я сказав їм, що нічого не сталося , тільки те,
що він не виконав замовлення, тому що, як охоронець
ще кровотеча з ротазнав, що цей напад був , як це
було , просте напад або аварійної ситуації , і ось що я
сказав їм, не було жодних підстав , щоб напасти на
охоронця, поки добре говорив з ним, також сказав їм,
що вінбув нещасний випадок , і це було для того
питання, яке я завжди благав .
Вони поклали мене закриті в очікуванні розслідування,
званого відділу безпеки євреїв долині , зателефонуйте
прийому .Але він був готовий йти разом з моїм тезою ,
що справді був нещасний випадок, не міг допустити ,
щоб це було мимовільне дію , втратили б .Так що мені
довелося засновувати себе в тому сенсі, що вони
хотіли, щоб просунути вперед цю тезу, повинно було
бути протиріччя між охоронцями.Охоронець був
побитий молоко, але він також ніколи не писав, що я
дійсно вдарить тебе, який зробив участь була інший
охоронець , який взяв там хлопчик , який був в
охороні,
він
відправився
в
лазарет
також
є
нормою,будучи затворником захисту , повинні бути в
супроводі охорони , насправді я знаю, що він побачив,
що я зробив, тому що він був свідком все , щоб саме він
зробив
мене
участі
необхідно
дисциплінарного
стягнення, який взяв мене в суд також,
Але в той день він був чутний в суспільному служінні ,
мені повідомили, що він був притягнутий до
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відповідальності за передбачуваного нападу на сторожі
молока, але хто супроводжував мене в той день було
оливкова охоронця, історія ця охороняти мене , був
дружбастворений в ланцюзі , прослухав курс в офісних
додатках на ІТ боку, мав монітора називається Ліна , я
закохався в нього випадково, і це охорона , оливкова,
також любив її , і взяв її обрізки.Він знав, що я любив
її, і вона мені сподобалася, так він почав їсти зв'язати,
підкорив мене дружба , міг говорити про мене погано,
щоб хотіти дотримуватися його , почав говорити зі
мною більше , і він , слухаючимої заяви в суспільному
служінні , і він записував все, що я говорив, зберіг
тезу, що це був нещасний випадок, тому що я ніколи б
не подумав, що це допоможе мені охороняти, полюбив
мене після цього був зупинка Monsanto, мережа , був
перебудований загальну в'язницю за в'язниці суворого
режиму, був там в травні 2007 року ланцюг був
відкритий , однак відправився в Монсанто - за
необхідності чекати для розгляду, складна ланцюг була
зроблена будинку терористівбільш тяжкий злочин,
злочинні організації , ми завжди дивилися постійно,
тому що ми живемо в більш суворим режимом , тобто
принцип ув'язнених все в наручниках з камери був
тільки один зміну день.Але я просто не пішов туди в
травні 2008 року, також взяв до цієї схеми , щоб
надовго закрита в клітці, але я більше не взяв
наручники вже підібрали такий режим, який ще не
відкритий, але у нас були інші заняття , ми повинні
були футбол,гандбол і тренажерний зал, ми могли
відвідати бібліотеку, а також , але був витканий , не
все було в той же день.
Я відповідаю і повернувся , щоб захистити ту ж тезу ,
але коли я вийшов з фургона , щоб відвезти мене в
залі суду, я бачу, що охоронець молоко, жертва була
113

приправлені оливковою охороною і був далекий від
думки, що буде мати приємний сюрприз, коли я
почавзаслухати охорони молоко, чути тезу, що я
захищав , коли я звернувся до прокуратури , і саме
тоді я відчув , оливкова охоронець допоміг мені .Суд
також заявив , що вони не були впевнені, що він дійсно
був нещасний випадок, але зробив те, що було
потрібно , і ніяких доказів зворотного , ніхто не може
бути засуджений .Я був виправданий , і мій адвокат
був відмінний занадто , як це було в очікуванні суду у
високому ступені безпеки в'язниці Monsanto , зробив
мені відгук , у мене не було рівно два місяці, щоб вийти
на свободу і мене перевели в IPЗ Alcoentre , було там в
минулому в цьому ланцюжку , мав партію, яка була
після кількох претензій , що я зробив у ланцюжку
ланцюг відкритій системі називається колонію на мене
вистачає двох місяців вони відправили мене назад
втуди , щоб піти на вулицю, я пішов.
Як моєї волі було здорово, щоб бути у відкритій тюрмі
ланцюга , тому що він взяв мене за півтора року
Monsanto і більше професій , які у нас є там дуже
закрита система .
Важко подолати , навіть я , хто мав великий досвід
роботи в цих в'язницях будинків, і це було тоді я впав в
Монсанто героїну, було неможливо йти туди, тому що
препарат не вводити продовольства або що-небудь ,
що було зовні візиту було скло, яка не робитьдозволив
фізичний контакт , але завжди говорив мені , все зло,
що трапилося зі мною була перевага відмовитися від
вживання героїну.
*** *** Закриття
Pink Floyd - ми і вони
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"Ми і вони
А адже ми тільки звичайних людей
Я і ти
Тільки Бог знає,
Це не те , що ми вибрали б направити вигукнув він з
тилу і перша шеренга помер
І взагалі сидів і лінії на карті переїхав з боку в бік
чорного і синього
І хто знає, що є що і хто є хто
Вгору і вниз
І в кінці кінців, це тільки навколо н круглий ти не чув,
що цей бій слів плакала плакат на пред'явника
Слухайте сина , сказали Людина з рушницею
Там є місце для вас всередині
"Я маю на увазі , вони не вб'ють тебе , так що якщо ви
дайте їм швидкий короткий, різкий, шок, вони не
будуть робити це знову .Копати ?Я маю на увазі, він
зійти легко, бо я б дав йому прочухана - я тільки
вдарив його один раз!Це було тільки різниця
З думку, але насправді ... я маю на увазі гарну вартість
манери не дарма ж вони , а ? "
Вниз і з
Вона не може бути надана допомога Que є багато чого
з цього про
С, без
І хто буде заперечувати, це те, що бої все о?
115

Не по дорозі
Це напружений день
У мене є речі, на мій погляд від нестачі ціни на чай і
шматочок "
Старий помер
Copyright © Pink Floyd
фрагменти
фрагменти I
Закритий і піддаються в замороженому півночі старий
лист очікування , щоб завити спалили помаранчеві
світлих тонах теплу ковдру, як забутої душі, що
вимагає і терпить холод електрифікації вільну пам'ять ,
а не на вигаданих і екзистенціальних , поширення
звукугаряча вільно собі час , ритм вторгнутися мені і
досліджувати без тепла гарячої світ охолодження,
атмосфера не була такою ж м'яч котиться в кут похилій
точку під поверхнею океану, в палючим магми в
джунгляхвивчення
і
справити
враження
приголомшливе відпочинку і не мають ніякої інший
спосіб сказати, що це слова , слова жарко або занадто
холодно, як насправді холодної похмурої трупа , вічно
холодна гаряча мрія про весну і долини , річки без
сміху надіяпокалічених чекати, щоб знайти і показати,
що вислизає від і натякає, щоб створити повільно і
показують, що тільки уявити без відстані і з належною
рівняння розглядаються всі гаряче питання , навіть
палюче звук гітари, який вібрує сидіннякультура, яка
народжується свої плоди і більш-менш хитрі без
скасування вирішити ситуацію зараз екзистенційно
зупинився , постраждалих від захворюваності слів, які
передають глухоту мовчання , сказав більше турботи
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до турботи , яка викликати підозру недомовленим ,
алеефективно передається напрямок і писати.Вся
правда в тому, що є істина між думкою і дією спосіб
знайти через поведінки, які генерують трюки і маневри
водієві себе , і подивитися , здався ілюзії значущим
словом , але правильно сказав , але це неймовірно
всеформа має основний акт в чистому нещастя
невідповідний см рости і знати, що робити з ситуацією ,
що відсутні будь-які почуття власної опису , бачення чи
почуття, ми часто говоримо, що ми не думаємо, і
подивитися, що ноу- хау і вчитисята інші ознаки же або
аналогічний , або у вигляді доповнення тут приклад
місії будь абстрактної почуття форми не є реалістичним
у своїй істині, присутня у вигляді блоку, але об'єднаних
роздробленості світу , який схожий і, як завжди у нас є
схожістьале не дорівнює йому може бути причиною
фон і втратив у своїй відчуженості, ось символ , спосіб
буття і відчуття жару, які приходять з того ж
внутрішнього може виглядати як художника у формі
рамки прямої , якархітектор , що не абсолютна ,
остання причина, що на будь-якому підпорядкування
або підривної діяльності уяву простого реальності, яка
вийшла , природно , дотепність і гостротою неважливо,
здійснюється майбутнім, що все прибрати , і реальність
жорсткому минулому несвідомоі значно здійснюється в
лютістю досвід в слова , які завжди уявляє пустельний
зображення тут момент привернула увагу умови
фрагменти ось приєднується у свідомості цього
вторгається мені писати , всемогутній не ясно , прямо ,
яклінії горизонту , де сонце сідає і ховається шаруватих
спить і знайшов себе переможеним , але ніколи не
пробачите за там, щоб народитися знову і бути таким
же яскравим, як це було тільки сонце буде тримати
наше світле і енергійний досвід, так що якщоприводить
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в рух , де всі деталі , описані мінімальної чутливості
тільки статися, і запам'ятовувати кожне слово з його
значенням і зберігаються в тиші свого терпіння , темно
ясновидіння не проектується , але не зменшили ніяких
раціональних інстинкт, якщо не яinvades'm а не я сам
побудований і підтримувати стовпи, як Ахіллес ,
завжди присутній у вигаданому світі, в якому вона
стоїть , ніхто не стережіться, ці шпигуни мене є мої
похвали слави , сувора реальність тільки теплов
локомотивів, що зробити це дуже божевільний і
глибокий поїздки в тунель, ви ніколи не побачите
всередині вашого так темно , з виходом за образом і
яскравою Зрештою, тільки і чекають Зрештою, що
мотивує нас іштовхає нас і нерозривний змусити щось
як fascináveis як ніщо надійного, жорсткий, щоб знати і
не дізнаємося, був мережу, яка буде порушений , але,
повертаючись , щоб сформувати мережу, було важко і
як нещасний випадок в історії, було глибоко пострілщо
його вбили в ранньому віці , основною ненависті, але
ніколи не байдужий до когось або свого розуму або
якого-небудь народу, так і в інтелектуальний спосіб
сказав усім , що ми всі наші сума, і поставляється більш
різноманітні і подібні рівні людина,його оригінальний
характер , насправді є ляльковий якої-небудь дії і
частина , яка представляє собою поїздку втрачається у
просторі листи мистецтво створення простору буде
володіти смерті від будь-якої кінцевої точки ,
кульмінацією ніколи не був кінець , помирають
протягомми ніколи не буває просто трапляється з тими
, хто знає нас , коли ми помремо і ніколи не знав, що
це слово , яке не було кінця, але просто і геніально
трохи складно , як лисиця , яка хоче годувати з
величезного голоду, ніж навчання , і завжди хочуть
знати більше,то це джерело довголіття, ніколи не
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знаєш, що відбувається , і, хоча в минулому альпініст
був врятований і переїхав віру його горе , і межі тільки
початок скелі молодь ставлення , переважує будь-якій
висоті і коли ми пішли внизі ми бачимо, як багато ми
вже досягли в перемозі знаю тільки трохи більше, щоб
бути і ніколи не хочу втратити і всі ми можемо літати в
будь-яку точку коли-небудь падають, тому що вони
вчаться літати і представити все, але всі фрагменти
слова , ідеї,і думки.Глибока вода так глибоко, що
мистецтво обманювати, натякаючи на тему не
впевнений, морське повітря і, здається, ніби магічною
енергією легкості і сентиментальний embebecido і
ternurento трохи більше доповнення , що приходить з
безпомилковим момент і ніколи не непереможні, бойого
перемога завжди була його поразка і як більш щойно
дізнався, що програв ще один бій, в якому нічого не
говорить і відчуває себе ковзаючу смак того, хто дав
перемогу, тому що це достатньо, щоб вчитися і вчитися
жити з усіма , хто відкидає нас,
Ii фрагменти
Багаторівнева , затонув на відстані одного під'їзді
скрегочуть метал кроків у ганчірку , відро на підлозі,
квадратний мармур , стіни разом в чотири , одна
крапля - на - падіння падає і глибокий, злегка, хтось
заважаєповерх тьмяне світло , безпорадним , один
забивають поверхні промінь світла з тіньовий ефект ,
reflecti- скла обличчі, погляд на осколок , один дайвінг,
крах , що виникають буя , який врятував мене від
задухи, божевільний ,біг і втратив між зірками і
порожній безодні силу щодо відносини, в повноті
страждання і бути , перш страху , то від фортепіано на
дорозі походження летить смоли фортепіано лежав на
підлозі, а потім до першого звуком,перше зображення
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звук глибоко повторити порожнечу плавника ,
плаваючи у воді , нарешті , стрибки рух пн зв'язок і
все, що дихає і витягли на desvaneceste ілюзії, було поіншому на мить в океані profundez ,рідини і солі писати
без кольоровий олівець, був актором в шоу
завершується партії подарунок, який робить мене
щасливим , піжами в ліжку , ліжка налив шипучим й
інше , це було зображення без декорацій , все,
інгаляції,
змінисприйняття
і
трансмутації
було
очевидно, ні сліз , ні лінії , ні правила, не то не
вистачає всього , історія, яка не ростуть не з'явиться,
навряд чи говорить і пов'язані, істина , ланцюги та
замки з усіх боківрогатки , мета і досягає вражений, як
стріла без рамки , зав'яжіть вузол написано розливу ,
які страждають нетриманням , змазування листи,
ніколи OFF , все, що він бачив хотів і хто завжди хотів
мати , і у фоновому режимі не будез істоти , різання і
прокату грубу бороду , один вуса , волосся , один плюс
один
для
кожної
особи
,
дотик
друг
неплатоспроможності свого гріха , його вічність на
сьогоднішній день, і ось тільки і тільки тканину
підсумки

потім продовжений в пісок, земля бачить і жив, ще з
часів занурення, вся ця гордість світиться і спустився
на дно світі , бачачи проста пісня, зробити це в
задоволенні раптового удару, бачення, ми всі живемо в
реальності один іншого передчуття чогось трапиться, і
вдасться спазм звільнені і будите відчувати і лист від
ніколи не буває досконалою сонет відірваного рими ,
побіг одна пропозиція, яку фази, такде ми не виходили
, і де ми були без введення відповідно до таємничим
зникненням порошок в бруді реальної точки у всіх уяви
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ілюзії , то підірвати комету , і ця планета живе не
завжди фігня з підозрою на інтриги бази був
встановленийплан не перервати потім поглинається
почуєте один голос, і виття вовків листі історія ,
руйнування досконалість міститься в ракетно зірковий
пляжний так дивно , що було сказано і почати
спускатися по сходах на ходупорожньо одна крапля
крок, то Металеві перила було автоматичним і тільки
одна нога на річці , босоніж і холод, все, що не схоже,
це все зникає, і зникає.Всі універсальний, як це , то
тільки одна мова , рот відкритий, спраглої задоволення
споглядати поцілунок ти цілуєш і бажання , укус ваш
погляд, коли на поїздки човен і витягнути робити з
фактично річ, яка ненереально , але припущення , ніс
petiz відчуття жару, і летить і володарюй Плутон , її
серце камінь у ставок окремим життям портрет не
завжди фотографував ось божевілля б розум був у
точці, девсе створено і вільно і чекає поцілунку
тримати , з силою існують тільки з переконанням,
завжди прив'язаний до свого серця , готовність насоса і
потік уявляє струм в ящику були чотири стіни івид
нитки без причини чекати, щоб висвітлити силу, яка не
боїться , що не виграє або програє , це бажання
створити і туманне море з пензлем весь алфавіт,
причому кожен колір, його склад ісила , кульмінацією в
настрої йти і йти , і нехай собі йдуть , особливо
побудувати замок в камені під водоспадом і річки в
ланцюзі прийняти все попереду , вище було щось в
розумі, дуже відрізняється від рівного і проста історія
подорожі, звук віртуозності , не бачив, але спреди
забрався інший сходинки вгору по сходах ще
повернувся в заздалегідь кроку і левітації і тільки один
намагався піднятися кожен крок вашій фірмі і
переконав
повітря
представити
на
фортепіано,
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щозалишив на асфальті поверсі був тільки ключ, і це
було не шкода ні відповідач повинен був мати віру в
одного завжди вірю розкривати життя і отримати на
хвилинку ароматного гарячого пейзажу на море блиску
бачити вас любити в моєму занурення,був мій
поплавець моя човен тоне в промитого тканиною, яка
очищає фортепіано , встановлений на вітальню, де
ніхто не хотів бути , і я просто не хотів їсти , то увійти в
двері вийшов всього і не подумав , поглибити , було
бажаннящоб у вас в петлі на серце і пару , все це
насосне і потім бурхливим, менш чутлива і в результаті
бомбардування акту вже подія війни до миру всі разом
з різного штибу однією з шляху і розширити те, що
вийшло іпісля спів птахів і радує тільки сьогодні
дізнався свою музику в текстах , все сортується без
координується завданням було привезти і в кінцевому
страх не вірю і, нарешті, не повернувся цій подорожі
все шляху був уже глибокий спад на даху ,
вікнопрочинені і холод, в темряві акту справді, ніколи
не було, але повідомили , і це, як передбачається,
повинні бути винайдені думка , що виникнути лише
висловити , що вода була лише місцем твого поцілунку
бажання тільки Вам і грати на піаніно частина булаплан
торкатися до тебе увагу, що ви отримаєте відчуття
зазначив тупим лезом було сильне лист , що чи не
вдарить вже відчуваю краватку у вільній зірок вночі
поїздки на майбутнє, що не прийде , відрізняється від
минулого і сьогоденнябув переворот, це було просто
історія, яку всі сплюндровано і Зрештою, що
залишилося від Плутона тільки написати любов одне
серце між двома стінами не можна перестрибнути , де
ні
про
що
далеко
у
відкритому
колі
,
квадратнихпрямокутна, що жорсткість вузол, струсити
з себе пил і подивитися , фортепіано торкнутися тільки
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жалість
і
темну
кімнату
з
сфотографованого
зображення, рулонної плівки , невеликих зображень у
відтінках фрагментів видно, що ти своє відображення у
шматку , де всеоб'єднань , тому що я хочу тебе,
відображені в мій образ, ти один дзеркало кадру.
Загальний
Як вийти з цієї болі, що занурює і загострює
страждання від хворобливої і тільки.Цього було
достатньо, щоб поглянути , не вбиваючи , обговорити і
кожна сльоза крапля відкриття шаруватої серця, а
потім осквернили виникає поточні зводить мене з
розуму, і мої зап'ястя і ланцюги навколо імпульс може
бути засуджений до хворої душі і темної пилу, що
миBOB -брейки почуттями і фізично більш всюдисущим
пара цього вируючого відчуження кореневої душі
знаходиться в одному лабіринті , самостійно ви витягли
чинним зануреної апатії інший день , розбив ланцюг,
яка пов'язує мене , випустившимайже строкової
момент, всі очікують алегорію життя , що перевозяться
буколічні моменти.
Палаючий факел , fulminará , ось світіння і запалює
вогонь, який горить для вас моє бідне серце , вільний
кінь чекає, щоб приручити насолоджуватися всім , що я
відчуваю , тому що ви відчуваєте, як ви себе
почуваєте,
в
цьому
нескінченному
часуякий
перетинається з навколишнього минулого і який
знаменує будь-яку життя треба прожити .
Наша возз'єднання обмолоту в магії, що це просто
погляд, і ви побачите обличчя своєї матері, відчуття
тепла і ніжності всю гіркоту просто потрібно тільки
підняти мене жити і завжди бачити, ти помреш
палючим рух губчуттєвість, прозорий щастя в обіймах
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означає чекають, щоб бути жив IT -сильного союзу
особливо добре б побажати вам , амбіції , щоб ви
щасливі, як в petiz корінь посівної, створюватися і
зміцнюватися дружба благородне коханняробить моє
серце битися темп .
Батько був аль батько чарівний момент більшою
навчання сподіватися коли-небудь більшою любов'ю ,
щоб мати велику любов дитини просто люблю дитини
мати гігант завжди уважний і розумний батько і син мій
син вибухає мене з радістю відчуття,емоції ,
прихильність, любов і прихильність , це сила, яка
натякає нам на вічну радість , волі любові , спільного
викладання уроку і через так переповнені щастям те,
що ми прагнемо бути вічно молодим учнем у початківця
батька,Ви мали на увазі, щоб любити тебе , я відчуваю
тебе , бо кожен момент тривоги Питання і тільки трохи
, бо я fascinas .Ваше яскравість для мене завжди в
захваті картина в рамці , де два cabemos , але ви
завжди найкрасивіша .Гості прийшли простий схід
сонця тільки думаю , що ви заповнити як мені
збагатити , ви зійшли з розуму вірно ніжність
рвати
Одного разу він був розрив буде внести у вашому
обличчі не більше chorares
Мрія хотів інтенсивно занурення прокинувся в середині
моря від сну, який триватиме роки проводів , лунатик
мрійник , ніч душі , в сутінках фігура тіні вторгається і
пробуджує темні чистого та сировини ілюзії , більш
вічна Послугаі подивитися, що це сон в один
прекрасний день - щоб прокинутися і вірити в міф про
завжди мріяв досягти і домогтися просто ще один
шматок , бути нескінченна лінія з тире ...
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пара
Потрібні поцілунок спокійний сон, що заморозить нас і
бажати більше, може бути , не хочу знати солодкий в
вас , і ви говорите хороші слова і обновіть побиття
тремтіння серця ви думаєте, щільний, переплітаються і
ніколи не розв'язаніЯ струму в жилах, що ваше серце
pumps'm ковток повітря з легкістю і ясністю ніколи
ритмічно не страждає чи зло beating'm як дощова вода
і камінь в sand'm повагою, той, який не відірвати легко
і смакуючи вас без васдовести тут я половина в
пошуках своєї кишені шаруватих завантаження
розв'язав чекає, щоб зв'язати і краватці, який ніколи
не скасувати, тому що ви взуття моєї пари мене є як
любов .
тривалість Життя
У вічна тримати його там йде вниз, а потім немає
ніякого способу, щоб боротися з ним, навколо нього
або маніпулювати це жах дисидентського бурмотіння і
завершується в одній точці удару розум створення,
уяву або просто малювати квітучу слід зеленийтон і тон
захопити життя, щоб жити і процвітати , тут оцінка ви
завжди хотів би зазначити, живе інтенсивно
Любов
Ось швидко знаходить бажання виграв це відбувається
і гуркіт в солоній морській каменів і покриттям глибині і
шаруватих ось стенди
Холодно,
що
входить
в
мирний
плавання
і
абстрагується я виявив, що пов'язаний з джерелом
води , що потрапляє в західному переходу до іншої
сторони немає нічого складно просто ніколи не настати
такий же крок і перейти змушує ваше серце грають
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музику , яку тобі дзвонить вітер, моря і землі , щоб
виграти достатньо, щоб любити.
Стіна
Якщо це станеться, не буде знати, віє холодом, бісерні
охолодженої осквернили розум, і продав душу , чисту
зброю без сентиментів чином , прив'язаний до тіла, що
буде галюцинації і не бути ніколи йде, бо душа не
розчарує , інтерес superiorizaале це чисто тоді, що
помітно виставляє замкнене коло, прочинені кошти для
, що з Підпорядкування і ілюзія виникає через
неосяжності грому, і все зупиняється , коли яскравість
ефекту, але хвороба духу ці потреби тіла ісвідомо
занурює нас у вир свого власного істоти і Левит, і
залишається в якості додатку, який порушує настрою і
хвороба духу пухлини пережив біль і як халатність , що
ефект і вплив на які знаходиться в декількох метрах
від готелю , а прогулянканарада душі, духу , тіла
групуються в життя, де все дестабілізуючі фактори або
тому, що організм не може терпіти, щоб поранити віку
або хвороби недуг, а потім цей дух самості і егоїзму
прийти до нашої волі, але турбуєдуша , і в цьому крилі
, думаючи актів по духу і пошкоджених переповнення
чистий, сильний складно, як стіна не може стрибати.
думати
Рідина заливається уяви, хід чарівність, зануреного
божевілля і глибоко він підтримує дружно через
гармонію променів і магія проникає в тіло і проникає
несвідомого в свідоме світу явищ ось , що живуть стає
красу чистого дихання інескінченність стає видимою
кордону між словами і розширює почуття і діяти, не
думаючи змінити ваше діло , щоб думати і представити
ніколи не замислювалися, superiorize істота , думаючи і
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діючи змінити.
Дружба
Сутінки в сутінках побачити все, що відбувається в
притулку
від
умовного
противника,
бій
буде
перетинати
перемир'я
з
душевним
спокоєм
,
перетворюючи спокій, ніч падав, і я почав відчувати це
дотик , що відчути м'яку шкіраі нестаріючий енергія
чистої дружби сильніше жест любові, ніж будь-який
пристрасті або кохання і все, що гніздо тільки дотик
пальця і просто уявити, що він відчував, що і провів
ланцюжок всієї енергії .
вчитися
Засліплений і зачарований з розлитою соку , до речі,
дійсно похмурої або ображеним, але , сидячи у стан
бойової готовності, без найменшого почуття мінімалізм
колеса ось, усе місто , так розгубився, або
незрозумілого не знаю, якщо це було прийнято, але все
це має сенс уколи просте задоволення, щоб написати
Вам з проханням не потрібно, коли це станеться
останки зникає і все відчував і бачив, але просто
подивіться, читати і писати інтерпретувати , транспорту
ассимилятов навчання та викладання , і ось дихання
зростає з вітром ,а потім зникають , пролетівши 7 морів
poisando сказав зазначеним ось занурився , був
поглиблений , будь один одного, що один і неподільної
, але не видно було попередження , думка про талант ,
який летить трас, трас і представити там же не бутиале
завжди
свідками
народжується
знову
в
один
прекрасний день кожен думає тільки тому, що вже
сьогодні, зараз є майбутнє , і важко листи від насолоди
простий розминку і, насамперед , створити і
представити і відтворити знову і знову на місце , за
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допомогою яких ніколипокинув його , але колись , уже
дивлюся на годинник переважно своєчасних і свідками
фактів , які обслуговуються і унікальним почуттям
задоволення , що відбувається з розплавом і так
нормально потемніння настільки поширеним , і
тількирано і пробудження і темно , і світло чарівна ніч і
прагматично був левітації і веслування на човні з
півночі, пронизливим і мерехтливе вона, звичайно,
було те, що в одній точці, з поверненням і море так
важко уявити собі було величезнимі величезна лють
океану, так що це звертається до незаконної поїздку
без господаря був квадратний м'яч трикутник назад у
вигляді піраміди саркофага розуму непроникною
душею ... як забутої життя, йдучи на сайті картину
листа, який не сушить, його постачання на ручки і
написання нашої планети кожна антена , супутникове
або один потік , які підтримують контакт з іншої
планети і відправився , як дерева вони народилися
гілки і квіти Садівник блискучими весь день є, як
світяться вMoonlight повинно було статися, а потім ще
стрибок, плюс стрибок, щоб побачити дитина
народилася , і особливо, спостерігаючи, як він росте і
вчитися і вчитися все, що ви бачите і трансформованих
акт , що мова дитини м'який перевагу шкіра дітей по
відношенню добатьки та навчальні через подвійне
потуранні спостерігачів навчання і вивчати і знати, як
близнюки, які мають пару , в якій взаємне навчання
набагато шахти і ваше завдання буде рости, і ви
завжди вивчати і знати дуже живий .
Я відчуваю страждання , які мені заважає бачити, як
бути реальним з гарною поведінкою , але завжди як
сумно clown'm фальшивою посмішкою , всередині
радість не відповідає зовнішньої відчувати себе
поплавок , який робить мене з нормального місця буде
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подорожувати і залишатися в точціде Количес власний
погляд відчувати жахливий крок , неприродне явище, а
як тварина відчуває себе дику лють і швидкість,
починає душить і вбиває , як вродженої силі і
призначив провал в той час і в заздалегідь і в поїздку ,
що не слідзображення огидно, ненависний і гріховне
дійсно ось присягу у висоту температури небеса ,
приходить веселий і спокійний свіжий нігтики , що
говорить стоп , процвітає і росте , це насильницька
сплеск просто поганий час все лютість , щоб бути
кульмінацією і поліпшенняраптом нехай що-небудь або
нічого не турбує , і чиста імпульс говорить , то робить
шум повітря і поставити вас думати, що я виграє все це
без страху, без будь-коли вчитися не жити з пасткою ,
що ненавидять вас їсти неви , у своїй людської
особистості ви бачите, що добрі справи зробить вас
зіркою на землі, щоб впасти СС запитати , що дотик
фортепіано, тому що у мене є план, ми ніколи не
дістатися до запуску запобігає виконуючи тебе і летить
квартиру і летить над грозова ємногофакторное стан,
який робить нас в дощ несамовитим тендеру і вологої
землі читанні спокійне обличчя , здається , є
припущення, без архітектури енергетики в його владі,
натякає на фантастичний , реалістично недосяжно,
тому що у нас є всі повноваження , які, на нашу думку,
перш за все повинен бувтемно навколо скла, але
абсолютно прозорі копчені тони значення як квіти
поливати їх постійно, а що насіння зростає на увазі
відрізнятися від такої ж , як у всіх нас є інстинкти і
лютість саму душу людини , крім відповідного
зіллямагія крутий тунель, в якому людина бачить запис
світла і кінець якої знаходиться під укіс з безодні все,
що ми маємо справу з чисто схоплені і страчені.
Ось , ніхто не виграє в їхньому світі тунель проходить
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живого входу світла і висвітлює ваш шлях , тому що те
, що ми маємо лінія життя , і це має бути проведена .
Любов постраждали глибока любов відчувався також
забувати, нижня половина втратив розкаявся і жив.
Немаска , що живуть в Зрештою, як закінчити всі і
кінець, і от, звичайно, нічого ж точно , як не мають
нічого більш невизначеного вставки крихітний і
безперервної лінії кордону, яка не передбачає
нескінченне, так як лінії мають дві точкисхід і тільки
нескінченно тільки перед обличчям смерті повільно
наближається , як дихання все було, просто тому, що
вони ніколи не бачили інша особа, а й для маскування
темряві.
пам'ять
Для вас постраждав за ви відчували себе улюбленими
тебе не жили не любив іншого, який поцілував у вас
побачив у вас прийти в любов, яка завжди пам'ятаю,
не відчував себе настільки не страждає більше нічого
готовий померти за вас через мене для вас написав
так, що я не страждав і помер і ніколи недля вас колинебудь просто відчував себе втраченим .
Коханець в даний момент здавалося, поки тільки один
день від любові хтось вже коханця.
роздуми
Очікування чогось народився в дзеркалі я і моє
відображення відображають , наскільки добре і не
тільки його образ і цей простий відображення без
дзеркала була передана .
Ясно ніч у темну ніч ясно, як на зорі , де кути, ваше
чарівність стає як справжній свист птиці, яка літає і всі
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прагнемо до свободи.
лист
Я ... і блага, які можуть грати роль і ручку чарівною
особливо прагнуть тільки до думки
проходячи
Помер!Так, це був початок кінця початок у віх без
гіркоти, але без ніжності була подорож не мало ніякого
зображення, і без мужності протистояти низький і
високий прийшов час піти чи залишитися в цьому місці
, представляючи все і нічогочас від часу він відступив, і
пішов на крайню підставі , яке говорить не бояться ні
тремтіти поїздка повернути цей світ занурюється в
глибини красою , що все у мене є, не всі і вся , я хочу
нічого , бо, коли нікого не залишать нічого прийме, це
те, що я думав.
Abyss'm прірву, де розрив кінець .
Зачекайте , і він сів і, бажаючи і бажаючи стрибки,
пропускаючи
і
куріння
йшов
без
прокрутки
призначення занепокоєння змінюється з віком , хоча
завжди живе в ansiosíssimo режимі очікування чогось,
ми завжди хочемо щось , все в нас коштує як охоче
мимоволі,
сходи
Я сидів equacionei , але результат не був близько до
очікувати, вниз по сходах , і ліфт між світлом і
темрявою і жорсткість ось він охоче маневр, що там
пішли вгору і повільно опустилася ніколи не падає.
головний Офіс
Сльоза, інтуїція або знищення , що думка красивий
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напій з їдальні холодильник і довести до місцевого
відділення і все стає ситим і чудовий існування.
Не бажаючи до кінця , закінчуючи тому вона
прислухатися до слів не залежних побачили це
страшно, як переможця знову не хочу йти , і тому я , і я
короткий
сол
Те, що відбувалося відчував себе засмучений світанку
однієї масті , які прийшли з настанням темряви жили ,
ожив і переродився есмь потужним сонці.
Reborn в завісу диму, от, там він народився без ось
пергамент подій , це було короткочасне і плити
відходить і тільки жити іншим життям для зображення
просто бачити кожен момент свого зображення і
відродитися
Мета духи, запах божевілля, безумство тортури думки
без непов'язаним родича , серце сирота, біль одна
любов так багато інших , які боляче дивитися і вбиває
бажання і прагнення привести тільки моментна цей раз
з вашої думки , ймовірно , все існує не тільки як
доброчесний образ, але через появу або стан розуму
не вмирає під час всього фізичного існування і раптом
все гасне або може призвести.
життя вмирання
Між життям і смертю ?Ой !Прощення , воно поміщається
?Очевидне , які ніколи не вбивали ?Всі поїхав жити в
момент .Всі без винятку , як тільки закінчилися
смертельним результатом думаю , що ми скоро помре, і
тоді ми живемо так , змагальності смішно
лівер
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Дорогий друже ... я пишу занадто далеко ... Ви пішли
... мій маленький друг ... сьогодні моя душа плаче для
тебе ...!Візьміть моє серце шанс ... Будь ласка , прости
мене, мій друг ... моя свобода від ... губиться в небесах
... Ти прийнято ... return'sa задоволення ... так тихо ...
Тиша , половина-ходовим , хто помер ... були прощені
... останнє слово ...
зламаний
Якщо випаровуються мені мою душу , нічого не
залишиться в секреті плюс сміття, не звертаючи уваги
на фантазії.Виник з підривної діяльності плаває
неробство інший момент, зокрема.
бути
Звук , рот серце, ніжний дотик , колір одна мрія
радувати в один момент, відчайдушно унікальним і
натхненний гостроти без відстані без межі різання
боротьби , за межами уяви, що зображення курячих
кровчервоною і запаленою почуттям болю, він не має
головоломки, а реальність , бачення .Коли інші
зібралися разом і ми вважаємо, що в якості який
підтверджує і заохочення вид існування , яке,
фальсифікованих , зворотна і дзеркальною.
З усіх постраждав я відчуваю, що я належу до когось
без страху співчуття, божевільні , безпристрасного і
чистою душею , без поточного вузла, але пов'язані між
собою, і єдиною, односторонній, на останню волю і є,
ізрештою нічого не буде ...
відсутність
Якщо натиснути і побачити свій світ, були б нечисті ,
без відключення звуку чутливості сенсорної ,
принаймні вважають, що хтось перевершує свою
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реальність.Моя печаль просто, як все щастя досяжний
як недосяжною .За помахом чарівної палички , без
іронії в день ви говорите, Доторкнися до мене
відчуваєш, як ти дивишся на мене і подивитися, хто я ,
і не те, що я буду поруч з тобою .Палаючий сірник
пекучий біль у мене, що закінчується, коли все горить
.Ніколи взяв тебе , до речі в вас скажуть, що ви
страждаєте , тому що ви ніколи не покидали його і
знаю, що любив тебе і завжди буду любити тебе ...
фігура
Я частіше, ніж ті , що моє серце може побити тебе
люблю ...
Я видих | Ви надихнути вас | і тим же повітрям |
любити
Я всі кольори для малювання свій світ ...
Для мене , для вас і для тих, хто любить мене
Одного разу
Посадив коріння в моєму серці сьогодні, це дерево
Це називається любов назавжди житті може бути
розірваний, тому що він живе в мені
трансформатор
Блискучі баланс сил перетворення дійсності.
Електрична панель
загального влади.

контролює

сонячне світло
Горить кишечника
Obscure земну природу.
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позиції

і

напрямки

Джерело світла падає, як краплі на тій підставі, що
джерело життя і світла.
Маяк
Постійно перебуваючи
ненормальності .

в

пошуку

шарнірно

рух

страту на електричному стільці
Галасливі нерви блимають з серцевою електричним
струмом.
електромагнітні хвилі
Приходять і йдуть хвильових форм думки по колу
хвиль.
електрика
Працює через моє тіло це струм, який приводить мене
до ланцюга хвилі
електричний імпульс
Я
вражений
циркулюючих .

електричних

імпульсів

режим

Світло істини
Інтенсивно світить правда , коли виявив імпульсу.
затемнення
Каллан є мучить голосів світле почуття буття.
свічки
Загоряється болю
Накопичений розплавлений віск.
електричні двері
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Відкрити злегка торкаючись , але не закриваючи немає
часу, щоб відкрити .
Мотоцикл бензопили
Вирізати з яскравими коренів ненависті темної енергії.
струмом
Струмом при яскравому диму очищення пам'яті .
електромагнітна турбулентність
Swarm бурхливі нескінченні electromagnetismos уми.
Ray електрифікації
Як електрифікації пучком, який паралізує розум.
Diabolical вогні
Кожна істота має підступні електрифікації блимає .
миготливий
Проблискові вогні , що переслідують мене
Проходження безперервного ланцюга .
тьмяне світло
Непрозорі вогні
тьмяному світлі .

висвітлюють

дивовижні

істоти

в

електричний дріт
Провід проходять через мене тіло жива енергія .
10 Електрична схема
Subo і просування в 10 ланцюга і є нетлінне збій
харчування.
електричні восени
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Електричний впав на словах екстазу і почуття.
світло вирізати
Гострі та яскраві відгомони ,
Сяючий світло захоплення тремтячим голосом .
блискавка Dark
Спалахи приховати проблемний істот з очної орієнтації
.
флуоресценція
Блум і впасти ні грім у всіх напрямках і смислів.
" Ofusculência "
Пірсинг блискавки затьмарити
відчуття і зовнішній вигляд.

чужий

задоволення

напруження
Перетин дуг глибоко у вашій душі , які утримують
електрод - динамічні і ламп струмом.
Electrocutáveis
В якості підказки молотком мені невідповідності
почуттів, які вимагають сильного і рішучого світла .
відсутність Сутінки
Оберніть мене ніжно у високих вогнів мого єства м'яко
радувати блискавки.
спогади
Споживана угоду в сонячний день, я готуюся вийти з
темряви і сили світла, буде поширювати силу і енергію
для всієї constelar спільноти.
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загроза світло
Загрожують ці видужуючих вогні, які мучать нас і
дозволяють передбачати небезпеку .
Нічник
Це світло, який супроводжує вас у буколічних моментів
і не в змозі протистояти залякує вас в таємниці.
червоне світло
Інтенсивний
червоне
акселератора .

світло

і

блокуючі

нерви

шок
Zarpares шок і забруднюючі речовини уми без імпульсів
до поширених .
Компанія Light
Підсвічування що
відчуває світло.

не

буває

і

жодна

і

зруйнувати

компанія

не

грім
Грім
подрібнити
задоволення.

голодних

звуки

потужне світло
Потужні фари
голосами

засуджувати

інших

життів

освіти

промені
Як потужний і розриваючи промені, які порвали пута
неможливі , щоб зв'язати.
тьмяне світло
Затьмарений

усвідомлення
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того,

що

проникнути

громіздкі світлові промені .
яскраве світло
Інтенсивно освітлення тумани чорному світлі
космічний світло
Як проникаюча і глибоких космосу, що позбавляє
забудькуватість душі.
Потужність світла
Цілюща сила світла освітлений мені причину нитки в
крайньої плоті відчаю, я вдячний .Це світло вів мене в
напрямі поточного екстазу повсякденному житті,
просвітив мене хворе майбутнє і нерозумно то да грім
до забою мене , і блимає, як роздягли Динаміт
фатальний задоволення.
Так що, так вилікувати світлом і рухом він вилікував
мене і залишив в калоріях кишечника строгості і
точності.Я не знаю, якщо це світло буде горіти мені в
минулому, бо я боюся, що вона не має світлову енергію
бігу.Таким чином, є два полюси , два енергетичних
крайності.І я був вражений позитивними і зцілення, а
не чорно- примари.Це світло виходить від ясності
емоцій і раціональності негайного і імпульсивного
сутінках , без перехідних і непрозорих почуттів, не
вбудований почуття або прибив .Світло сильний,
інтенсивний і спалити всі свої промені на , хто виступає
проти його , приєднатися до світла, почуттів.
Там не буде імпульсивний енергія і сила , візьміть
талант у вас є і сили, як гострий Blue Ray і ventilaste
припливів досвідчених і не злий і поширених думок,
жертвами яких нам , як тіні без світла, що годувати
.Так що я хочу сказати, що є світло в вас і є грім ,
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гроза, енергії і світла, по суті , ясне світло , і чисто в
самій примітивній формі пожежа, вогонь, який
перетинає нас і годує нас, а іноді і спалює нас, так це
життя зробивперехідні і противники вогні проти тієї
самої причини, або відчуття енергії, які дають нам силу
і життєздатність терпіти їх слабкий шок і без
застосування сили, що дорікають і знайти виправдання
причини їхньої участі , там немає світла без енергії, і
все є енергія,все має своє світло і рух і струм, вона
сама буття, залякуючи і часто ставить нас з дивними
звинувачення, які не розуміють, бо вони не анулює не
смів зіткнення з іншим енергії, але спробувати загасити
своє світло , але вонаприсутній і як з'ясовується,
інфільтрати почуттів зору і показує нам ясність думки в
тиші часів, і мовчить , як для зміцнення вигляд і
насолоджуючись безславний інвалідності, що інші
проходять через негативних чи позитивних енергій,Але
це факт, що блакитний промінь страшним, але приймає
цю енергію , хто це, якщо ви хочете, щоб знести і що
швидкість світла , безпосереднє , друга , частка часу, і
час миттєва , отже, не буде ніяких скорочень вмеханізм
, ні найсмішніше поведінку, тому що кожна людина має
право на енергії, будь то позитивний чи негативний
вплив .Майте розриваючи ефект чорного Faíska
відбувається в нейтраль розсудливості і безумства несе
на жвавій енергії і голодні для задоволення і світила ,
так що я раджу вам використовувати вашу власну
енергію повинні бути досягнуті до світла і esbaterá
гаряче посмішку, попіл,позбавлений тепла, але
божевільний при перемішуванні.Про інше квадранті
мають Blue Ray з непорушеною думки Різдва і
підкреслив дерев вогні, які приведуть нас до
відволікання.Blue Ray знає свій шлях , напрям,
керівництво і суд повинен сформулювати енергію і
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фотони , можливі короткі замикання , але живий і
імпульсивний завжди рухається зі швидкістю світла,
але не синій промінь .Саме це енергія переходу, з
якими стикаються прагматичної енергії, але не
експансивної обструктивного що заважає нам жити
знімок , грім ажіотаж і чітко впливає на звукову хвилю ,
які виробляють надзвукової швидкості , але не як
потужний.Як прямої конфронтації і перевантажені
яскравих людей згущувати непрозорі вогні, які
спотворюють те, що є реальним і здається нереальним ,
але фіктивні вогні також це сила уяви світла .
Blue Ray
Розлючений Blue Ray вторгається мені бути палаючий
енергію, яка тече в брудні пори забобонів і
непереносимості що це синій блискавка вдарить .
лазерне світло
Цей лазер світло проникає і непомітно проникає в
невидиме і непомітно.Це психічний і майстер світла в
припущеннях , не пов'язаним з перехрестя власну
психічну .Малопомітні і нешкідливі причини через його
променя всмоктування думок і упереджених ідей з
отрутою, щоб мати отрута і його протиотруту .
Дах світло
Цей дим проникає світло таємних розум ганчірки
спогадів невиконаних сипучих керівників напрямки та
дії , дії, які двигун, який охолоджує крок скаженими
думки повільно і неузгоджено massificador тимчасово
.Пірсинг у вільний час з ентузіазмом і поширює мозок і
захоплюючі ліхтарі Deambulante мережеві стимули.
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Ці спогади, які, висвітлюють горище назавжди, і деякі
завжди відкриті або закриті в скринях .
блискавка
Тепло і темніє і стає нерухомо і мовчки , але діапазон і
шум
,
коли він
відбувається, задихаючись і
переважною, що заражає лють жити і бути присутнім
серед інших вогнів та ілюмінації або навіть простий,
але разюче скороминущої темряві зітхає і ламаєбільше
Електрифікація мовчання .Це блискавка очищає свою
совість , відзначений видачі красномовні і стогони, що
осідають дій negligenciador почуття власності буде
можливість під час впав ще блискавки в цьому
світі.Світло-сірий попіл, який вони відзначають нагріву
дикі і сильні праска тільки побоям , що ви інфіковані
останнім світло-сірого і всюдисущого майбутньому , не
забувати і про те повстання вас .Скоротити до зопалу і
поширюється повільно болісним і захлинаючись
розповідав вам контролює вас , і кидає вас в колодязь
світла, який тоне в пам'яті людей, які страждають
нетриманням слів і розливу свою спрагу світла .В шумі
є тліюче вугілля магнітного тіла, що свистить і блимає у
вашому серці горить бажанням чогось, мужній і
чоловічий чи жіночий і чуттєвий то , це подвійне
образу вашого персонажа, як роздвоєння особистості ,
яка не піддається навіть в одну сторону абоз іншого.Це
світло-сірий тепло темно і легковажним , і в їх
теплового захисту дощу і пожер , що поширення на
всіх континентах і позачасове простір.
У світлі задоволення
Це світло, яке проникає і дає нам розуміння розкішний
і приводить нас до незліченні задоволень пригнічує і
занепокоєння хімії сидячий задоволенням, але не
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різкий , але надруковані в новинах чужорідних особах
задоволення, які висвітлюють істота , почуття або
емоції,Емоції, які ви відчуваєте задоволення сліпуче і
блискучі і знімає сутички відчував надлишком
задоволення, цей надлишок який перенаправляє нас
іншим почуттів і задоволень.Народження задоволенням
розробляє і подає на згубна звичка , яка не буде
скорочуватися і не рухатися і конкурувати в шаленому
волосся задоволення заперечення.
Hypnotic світло
Навпомацки відчував в особі легких снодійних почуттів
свідків, які обіцяють бажання наркоманії, що світло ,
який веде нас до раціоналізації і вважаємо, що є світло
.Для цього ми схильні без кредиту та без боргів , застій
в гіпнотичному життя трансцендентних істот, які
потурають в гіпнотичних джерел задоволення .Пороки ,
що це рейв волосся та брови , завантажені скромність і
неробство .Трансцендентного це світло , що приводить
нас до нових викликів в тій же думки в різних реакції,
ці шалені і чисті реакції , що стоять перед чисте
бажання мати світло в його силах, щоб годувати нею і
управляється сипучих каменів, які приходять разом , як
глина вопалення .
яскраве світло
Інтенсивно що світло розподіляється між відчуженого
органів руху і коливається між двома простих способів
скрасити , але без джерела живлення , це
самодостатній і залишається в печалі і розчарування
системного гіпнозу, яка живить і розвиває .Але свідомо
є інтенсивне світло гасне, і саме передає ті ж
повноваження геть.
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Psychedelic грім
Psychedelic переплітаються в шумі грому хоробрий , що
підтримка та підвищення аномалія, яка виходить з того
, що ми , визначених цією trovoa- психоделічного .Ну
от, він випромінює когерентний світло без повноважень
або масштабів, які були б тільки приводом для
відхилень чорного грому, то арретірованія і хрюкає в
дивному і глибоким почуттям причини поглинання, бо
це йде , діапазон і рухубез міру потайний, здавалося б,
світ психоделічних вогні вражають кого це, якщо ви
хочете, щоб перехитрити , або насолодитися радощами
шаховому пофарбовані упереджено косими квітів на
колишньому рівні , не бажають створювати або просто
поблажливість .Просочені духом думки фрагментів
роздробленого насправді ті, хто собі інший світ ,
далеко від перешкод, які дратують нас , як коли ми
подряпати очей, або просто блимати .Цей рух
відчужені інші рухи , світіння і бризки далеких і
забуваючи уми простого факту того, що зайняті або
неспокійний .Грім психоделічний і їде духів без них
проявляються, як є, це паралельна реальність чуток і
непримиренності , як пугало , і тут ніхто не їсть дивні
особистості та псевдоніми вже існуючої, хоча є
справді.Таким чином , все, що нереально має
позачасовий історію, але не має нічого , боїться ,
боїться, що депортує в горизонті 5 розмірів, polígonas і
лінійних , але навряд чи навіть з урахуванням будьякого ознаки , ця риса в тому, що півкуліі думав, що
трансцендентне апофеоз .Ніяких квітів або росте в
нитки абстрактних ідей , чому , та символи
народжуються імпульси коли-небудь бачив , і
прикрашений , рухів наслідування та придатності на
даний момент, але все не обізнані і мінімально
розраховується .Ні розрахунки грім не є реальним і
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непередбачуваний, що є справжнє спонтанність, що є
абсурдом думати ні про яку іншу джерело енергії
психоделик .Подрібнити і розтерти голови давнимдавно і має desvanecestes в жовтого листя і їдять
bibliófagos , і без наполегливості залякати застарілої
пам'яті і зробив підробку та його заходи .Оточений
вимірювальної апаратури Вони вітають rotulantes
абиссинцев і сміятися над грім Абиссинская кішка.У
світлі минулого перестерігати тих, хто живе в світлі
минулого , тих, хто помирає через вторгнення відомі
небесні тіла насправді відбулося, негайно.Але все це
яскраві питання, більш -менш яскраві вогні , але є
енергія випромінювання , які не сумісні з минулим,
навіть попередня моменту.Минулі вогні , таким чином ,
виділяють шкідливих випромінювань , але не
переважують будь світлий і променистий світло, який
хоче, щоб запалити в будь-який момент , імпульсу або
моменту.За минулі перетинається з сьогоденням ,
сьогодення, імпульсу , другою або фракції, але не
впливає на його енергетичну міць або його світність
.Тому ми завжди вчасно для потужного і ясного світла ,
екстазі потік, який ріже вітер в обличчя задоволень
доти
позбавлений
поворотів
намірів
навколо
задоволенням робити світло або просвітленого істоти ,
тому що те, що важливо, так це напевно , харчування
чинапруга
інтенсивний
струм,
який
викликає
електричний імпульс , що просто з нетерпінням чекаю
світлі свого минулого, менш інтенсивне світло ,
радіаційної з минулих життів , але не веде принцип
світла спрацьовує руху світла імпульсу викрито ,
жилидругий знімок , просто простим натисненням
кнопки і готові в гіркій світла і виглядають небезпечні і
палаючі погляди заздрості й ненависті , просто
повзають навколо світу в минулому і чіпляються за
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небесними
тілами
з
випромінюванням
.Ну
випромінювання випромінювання, і це забруднення ,
так що нічого сильніше, ніж світла вашого світла в той
час , в усі часи з усіма поточними без випромінювання ,
тому що немає світла сильніше, ніж інший , це не
справа випромінюванняі не прийшов до мене з цими
вродженими вогнів, тому що кожен з них має свій чисте
світло , спрагу волі і уяви і розвиток чистої енергії і
творчості.Магія світла , що має кольору, в його світлі ,
відбивається
у
відтінках
жовтого
сонячної
енергії.Насправді існує не так багато світла , є тільки
залишок
і
збалансоване
існування
вогнищ
об'єктивувати те, що не несе відповідальності і
перегляді.Так що це не реально, це плід потужного
променя , натякає нам відомо .Але промені, що таке
свідомість ?Що насправді свідомо чи несвідомо ось
бар'єр, який , ймовірно , не виправдалися для багатьох
сенс робити і розуміти, що всі відправилися на даний
момент.Цей
розпад
матеріалізуються
упереджене
бар'єр і говорять, що вони є нездоланними струми,
коли насправді немає ніяких реальних бар'єрів.Все так
уявні і реальним або нереальним всі живемо в один
потік ілюзій, сидіння інших духів, які не зачіпають нас
в істині, бо там, або дійсно немає ніяких перешкод між
бажанням і світлом без свідомості завжди присутня у
свідомості іщо - ми залишаємо за собою, тому що ми
віримо в ланцюгах , але і тут немає течії або імпульси ,
але є уявна аерокосмічної небесні істоти, які живуть, як
він говорить у світлі минулого, більшістю , що вирішив,
що світло повинен був мати владуабо міра, але знову ж
таки, хто вони такі, щоб втручатися в світло, світло не
грати відзначає світла і подивитися її .
природне світло
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Цілком природно , що це ясне і природне освітлення ,
то
природно,
щоб
відповідати.Закономірності,
негаразди, конфлікти , які обслуговують як прості
індульгенції акумуляторі відносини і проблеми у
свідомості , але не так глибоко, як вони природні .Між
природного світла і є мінімальний шок те, що природно
оточує нас і змушує нас відчувати себе в своїй тарілці і
тихо, тому що все нормально і природно.Повітря ,
природний радість, що нас оточує, що стукають і біжить
, і особливо зворушливо, ніжний дотик для тих, хто
любить клуби легкості .
Ядерний світло харчування
Потужне джерело енергії випромінює нас змінюється,
психологічні зміни , які потім розглянути потрапляння
цієї ядерної енергетики.Це живий енергії світла зростає
світле вплив трансцендентне істота мутацій і що
насправді не страждають, але, як павич просочується
нам імпульси схопили і, що приведе нас до
дії.Підвищіть цей динамічний і чистий вибуховий
випромінювання .Таким чином, ми маємо вершину в
своїй енергетичній силою, буде ядерних речовин , що
правильне і згорнути світло неможливо розбалансувати
, бо це втілення трансформації збройних сил.І нічого
сильніше, ніж свою чергу, це зміна, яка піднімає нас і
підвищити нам про радіацію .
психотропні вогні
Як за помахом чарівної палички або гармонії вони
приземлилися і плавати і бити ці психотропні ліхтарі
крила, які заворожують нас і обміну реальність, щоб
бути в хорошій бажанням , але він сподівався на
поганою прикметою , коли ми повернулися в цей світ ,
де, як машина часу ведереальний розмір і переносить
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нас у світ фентезі, нереально або задоволень.Таким
чином, існує третій вимір сенсорної діяльності та темної
енергії , якщо дивитися з точки зору одного з розуму
зловісним реальності оксигенації і витрати психотропні
вогні набирає силу в різних ракурсах і чуттєвих
розмірів і досягти успіху тих, хто зберігає в
спорадичних епізодів.Нічого опозиції між світовим
реаліям або вогнями або тому, що в самій природі є
вогні .
грім
У запеклій розколу і блискучі, бісить грім , яка годує
землю в живих amórfica і прозорого світла .Біженці в
небесних тіл гіркоту вони опиняються в некерований
гнів посилюється при цьому лави світла і сили.Опіки і
живить світло істота, яка дозволяє вторгатися в цих
несприятливих відключень в темряві відсутнього світла
і підлий влади і що залишає acalorar магми енергії
грому і підвищує щастя світла .Щастя світлових пучків
нехарактерних істот бути .
Генератор
Любов, генератор або любов!
Що живить цей не віртуальний плотські бажання , і це
емоційний посилання прозоро цілувати і пити щось
життєво важливе значення для розвитку емоційної
енергії та електричних зв'язків.Цей генератор постачає
его
і
особистості
з
прихованими
особами
в
повсякденному представництва , у прийнятті сніданок,
чи обід , або воду, яка годує енергію день у день
,.Немає маски або розриваючи думки, не enquadramo
нас насправді енергію любові чи любов електрифікації
енергію і гострий пірсинг і представник виглядає любов
і самотність, яке живе з живленням від кабелю, який
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ніколи не вимикається, нетлінне владу, алеправда ,
назавжди !Завжди електрифікації бажання виглядати
спрагу і трохи терпіння винайшов монотонність день і
косою особи, які не уявляють нічого в електричній
середовищі вільні дроти.Рушайте в уяві вродженої
двигуна і вперше реалії, але з реактором миттєвого
контакту.Зв'язатися з необхідним двигуна життя ,
двигун це бути з узгодженої реальності, а не бути
присутнім, але не помічаючи інших реальностей майже
непомітно для свідомого бажання , але вона є!Існує
завжди присутній в сенсі безпосереднього можливість ,
так що засоби масової інформації не може бути
водянистим , але ковзає в думках масової інформації
генератор любові і наявних ресурсів;про кохання
генератор завжди на полюванні і будь-який інший , що
не віртуальному середовищі і контролюється це саме
буття в потуранні , то не може позбавити себе
задоволення вона породжує , і розмножується в цих
всюдисущих граней душі частина, яку Ви завжди хотіли
, щоб заглушити,Бо не може продати будь-яку частину
енергії, а енергія одна і мультикультурному у своєму
почуттям задоволення , задоволення тим, що
розробляє різні реалії, бо ми віртуальної і уявної, тільки
в присутності інших , або на дзеркалі сховав нову
регулювання енергетикидуховна енергія нейтронів , що
вони є справжніми тваринами світла .Дракони світла
може освітити !
електрика
Цей струм тече через нас і оживляє щодня дає нам
силу і пантоміму блискучий і мандрівний істоти , так!
Ходунки, тому що це може бути сила світла або хворих
і видужуючих гноблення кидають виклик дуалістичної і
гнітючої реальності.Чи не abatas вам про це поточних
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негативних полюсів проникають у підсвідомість і
зменшення глибоких біль критичною і опозиційної
особистості
,
канали
ви
віддаєте
перевагу
трансцендентної
реальності
і
позитивність анти
хімічних і хімічних фідерних схем дух новаторства і
досягнення, благоустрій цьомуякий не підлягає
передачі у відповідні Ridas відчайдушні годівниці
ніякого задоволення , але тягне розум магнітних хвиль
думки і передачі цього .Передача думок на реально і
намагнічування і розвивається ланцюга, і ніхто не може
заперечувати , що ці схеми мають поточні спреди на
позачасовий
повітрі
відчуттів
і
задоволень
пригноблених , тому що ми всі починаємо бетаблокатори зовнішніх енергій, але які підсилюють нашу
спрагу життя.Ці імпульси тому впливають на наше
мислення і іноді трапляються або розробити конфліктів
в думки, але це може привести електричну щастя , що
порушення воріт призведе до зовнішньої реальності .
Синє світло
Спрацьовує сильні емоції синє світло перетинає мости і
сходи, і проникає сила цього почуття, яка годує і
розвиває цю потенційну дотепно .Вітає його Ультра
чутливий балки красу прозорості красномовним
дружби, шукає трохи більше синього, сильніше, більш
інтенсивними , і розвивається в нас сузір'їв з
поглибленим наслідки відчувають і відчужені в цьому
земному хвилі.Ця сила впливає на косі уми позбавлені
почуття живуть у відтінки синього , бірюзового , що
впливають на глибоке і незабутнє дружбу , він
відносить себе магічні промені божевілля і любителів
захват рідкісної краси і тонування синій.Нитки
інтенсивності сутінкової вона розробляє і передає
енергію і тепло захисна зла і захоплює агонії і тиші , ні,
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не маска, яка вислизає від і натякає нам до
абстрактного мислення , це досить сильний синє світло
і підсилювачреальна і уявна радість, але це
позначається і на який завжди впливає на її рухатися і
вибігти межі для внутрішньої і міцного дружби.Вона
закохується і , як це позбавлений розуму, а подавати
їжу до емоцій , приходить і приносить задоволення і
хіть радує, що задоволення це калорії і вторгається все
, і це безумство хвилювання, з цієї синім світлом , що
лягає і скочується abrochaнакопичення енергії , що
руйнують з часом, але , що жевріє в цьому
майбутньому , тобто завжди присутній цей захисний
світло, який не дозволяє нам розвиватися рівень
неконтрольованого яскраво задоволення.
шнур живлення
Яскравий підводне занепокоєння працює через органи
через електричні кабелі надії фідерів і чогось нового і
дивного, що залишає статичні руху , але з швидким і
видавати бажане за дійсне.Паралізований руху ,
напруга зростає в ході вироблення і фактично
контролюється і вимірюється руху вниз по сходах
мислення, який пов'язує нас один з одним.Чи є це
сходи думки, які ми класифікувати поведінку , обличчя
та рухи і рамки Ми в спуску і підйомі моментів життя ,
світло канали ескалатор без зупинки можна доїхати до
безумства реальності , що склалася в сек.XXI , енергія ,
магія , костюми , все з явними гармоніями , але будьте
обережні сходи, не кожен ескалатор життя, є істоти ,
які підніматися по сходах, які підвищуються і особливо
хтось підтримує , є те, що достатньо чи це
справабаланс.Баланс сил має важливе значення для
балансу руху і падає і піднімається до рівня кожної
істоти , але не всі заслуговують того, щоб спуститися
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або підтримати нас на підйомі , зусиль і наполегливість
є ключовим фактором , то підняти собі дух
жертовності,без травм і зупинок , і вона буде приймати
вас у світлі мислячої істоти .Ні баланс зовнішніх сил,
які можуть дати, кроки не є твердими і подається за
допомогою кабелів надії підійшли до найважливішого
електричного кабелю цикл життя , енергію, яка живить
землю.
шипучі світло
Цай і бурмотіння , розбавляють і розширюється у світлі
розгалуження неприступну бажання , це ілюзія шипучі
виглядає весь світ , який потім впасти, коли стикаються
з зовнішньою реальністю .Наділений злоби та
контрафактної
спорадичний
безумство
шипучою
бажання як любов розширюється і забруднень, займає
всі думки і дозволив домінувати і бути владною, це
обмін пожвавлення енергії, скипання шиї, яка йде,
світловий зміст є.
Літ небо
Ніщо сильніше, ніж бажання, щоб досягти ідеального
балансу яскравого неба , так як вони є зірками , які
дають вам життя і рухатися думки та ідеї або навіть
бажання до бетону.Нічого красивішого , ніж небо,
освітлену constelares енергії, які звертаються до
постійної взаємодії між зірками , і влада зірок не є
унікальним , як я кажу що-небудь сильніше, ніж душі з
підсвічуванням небо волі і бажання змін і взаємодії та
дотикзірки намагнітити думки.
Витік енергії
Це лякає мене , як енергія перетворюється на нуль в
диму без вогню , тобто, не бажаючи інтерпретують
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реальність слюду COS .Я розчарований, коли життєві
енергії подавлені шляхом розміщення і кристалізація
почуттів, безсумнівно, є маска з політкоректності.Про
душа чистої енергії не перетворює вас в магії і летить
уми, які не мають ніякого імпульсу струму істинних
фактів і зміни речей змінюється кроки і цикли, для яких
все пройде, і розвиватися, але ніколи в дорозі страху ів
sofridão почуття.Звільніть себе і розширює ви
страждаєте і особливо мутація життя, це зміна, яка
змушує нас .
Світло життя
Підводна безумство пристрасті.Чому інстинктивно
любити і хочуть бути коханими пристрасті і
розчарування відкрити кілька ілюзій.Введені в оману і
любити мені зосередитися і сконцентруватися на
протязі методології любові до істини, що пронизує будь
брехні.Голі на ігровому полі коханий ми стикаємося
справжню ідентичність буття, так любили вимагає від
нас глибокого сумлінну , чому бути коханим і ще є
необхідно дихотомія хорошою смаку взаємністю і
люблю теж, ця діалектика Передбачається,1 + 1 = 1,
коли логічно можна нічого не подобається.Звідси
логічно 1 + 1 = 2, правильно , але поведінка не буде
продуктивним , якщо результат не технічна зв'язати
відносини і цінності і поведінку в цілому, так що тоді є
єдина позиція в середині любов'ю .Зрозумів і це
справедливо тільки джерело задоволення, або бути
індивідуалістичної або іншу дію означало дій , а
справжню свободу.Ну, я не прожив достатньо, щоб
подолати наступні кроки , логічне або нелогічно буде
критерієм для багатьох з вас , я хочу, щоб бути
абсолютно впевнені, що, так я уявляю собі мені дупу
час від часу, і сьогодні навряд чи ослияк такої , є
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досить штучних осли, які обманюють, але хто дійсно
розум виникає іноді в цій ролі , приймати власні
висновки.Я тут не для цього, до речі про дурість є
побоювання, і відносини, які не роблять, так як
божевільний тільки за певних обставин і , якщо судити
по іншим, тобто часто залежить від «середовища
існування ».Переадресація деякі з цих міркувань , то я
хочу сказати, що я божеволію , я припускаю, що
сподобалося багато людей і, отже, ми ніколи не
задоволені , ми хочемо більше любові і все більше і
більше ... чому так багато люблячий амбіції, як я
поставив питання .Відступ кажучи наступне , всі вільні
наламати дров в любові, ми уразливі і часто
маніпулюють.Ми хочемо вірити, що це правда , що
любов , чому, тому що ми любили, це почуття, що
викликає прихильність і запускає мудрість життя , акт
любові і передавати цю любов ясно і спонтанно, я хочу
сказати, тому що я маю право бути коханимбо тоді
любити один одного і дають світло на життя через одну
спробу і направлення на шляху без сліз і
болю.Насолоджуйтеся
прекрасним
істотою,
яка
представляє вам максимальну енергію батьків.У світ
грає в променях , які висвітлюють Сонячної системи
себе , повірте мені.Ніколи в далекому горизонті , яка
захоплює світло любові, тому що вона поширюється
при контакті, активізації стимулювати ці енергії .І не
ростуть і рівняння 1 + 1 + 1 + 1 + ..... = плюс
нескінченності.Ну люблячий поле для магнітних сил,
спокусливою силою і залучити бажання дізнатися, і
задовольнити бажання або просто насолоджуватися.
енергетичні асоціації
Світло: тепло : Нд: потужність: сегрегація : слина :
поцілунок: обмін : почуття : радість : учасник : день
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народження: День народження: Вік: Вік : терпіння :
наполегливість : Conquest : жертва : Біль : Зцілення :
Медичний
:
Здоров'я:
Живучість
:
Енергетика:потужність: імпотенція : розчарування ,
печаль : втрати : запаморочення : запаморочення :
Crazy : божевільна : лікарня : лікарня : позбавлення :
бажання : бажання : хочу : перемога : перемога :
Battle : війна : смерть , втрата Зникнення : немає :
самотність : мислення :створення: винахід : брехня :
жорстокість : аморально : Покарання: Покарання:
забороняй, добре : Поліція : захист : Безпека:
Стабільність : баланс : дисбаланс: аномальні : хвороба
: психіатрія : допомога: терапія: клінічна вприскування
: медсестра : морфін : Drug :ілюзія: розчаруванням :
тривога нервозність : Напруга: боротьба: боротьба:
Fighter : Переможець: Раса: Конкурс: адреналін : страх
: страх, сумніви: Питання : Питання : Відповідь:
Питання
:
цікавість,
інтерес
;задоволення
,
задоволення: Оргазм : почуття : сумлінний :
відповідальність : винен : винен : невинний :
Безкоштовно: Свобода : Правосуддя : чесність : правда
, щирість , прозорість : Invisible : Unreal : неіснуючої :
уяву: творчість, сон : спати : відпочинок : світ
:заспокоїти: Вихід: стоп : знак : символ: малювання :
олівці : гумовий : Шини: Дорога : Подорожі:
Транспорт: Поїзд : лінія : Needle : Pin : Шиття :
Operation : Втручання : Зміна : Перехід : крок :
масштабування : Класифікація: Індекс:умови : слова,
фрази: діалог : спілкування : вираз : демонстраційні :
Презентація : Вступ: преамбула : Вступ: Книга : Лист :
Дерево: Природа : Вітер: Кондиціонери : Море : вогонь
: Земля, Сонячна система: енергії : світло: потужність:
Rayсиній :)
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енергетичні ремонт
Живе невдоволення задоволення
Процвітання Світу
Я всі кольори розфарбувати світ
Paralyzing світло
Щось зупинити нас , якщо ми хочемо продовжувати,
але навіщо зупинятися , якщо це дія, яка розгортається
і генерує емоції, відчуття і стимули, тому що, коли
хтось реагує на нас і реагує дій Друзі мої, терпіння і
інтелект, щоб зрозуміти іншого, зіткнувшись біль.Тобто
питання, чому вільна енергія , паралізувати нас , наче
ми були дітьми без відповідей .Сміливість моя дорога
слово для того, щоб судити і хто буде суддею причини,
яка може бути нормальним і ненормальним ... Хтонебудь !У всіх нас є віра і у мене є віра в тих, хто має
віру
дати
,
що
випадки
,
що
викликають
заклопотаність, волі і всезнаючий і це бажання , але,
як арфа, що натякає і вислизає передає звуки русалка
з галюцинаціями луна.Нічого більше, ніж розслабитися
і послухати нас є два вуха і один рот, щоб слухати
вдвічі більше, ніж ми говоримо і тиша дію , а не наївно
або неконтрольованим , мало не пручатися ви повинні
спробувати мовчання може бути навіть болісної , але
відповісти на багато суб'єктивні питанняі мовчанні
мовчить, але може функціонувати як досконале зброю,
охочому імпульсивність і нестримне бажання Так що
заспокойся і слухати слухати тишу в вас !
Якщо в один прекрасний день відстань
Якщо в один прекрасний день відстань , буде
руйнівником , страшно, шумно, або був невблаганний
яскравий, красивий, сяючий і енергійний ... Кожен
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промінь має, як люди різні характеристики, різні
способи дії , інший світ , тобто кожен промінь /бути
унікальним
і
ексклюзивним.Ну,
якщо
в
один
прекрасний день відстань , принаймні це було
оригінально.Кожен промінь має форму дії, як в будьякий момент люди , які поділяють часом виникає
фракцій.Чи повинні ми діяти на пучок / бути , ми могли
б змінити напрям і пункт призначення.Що стосується
напрямків і вперше я посилатися на ім'я Бога , в один
прекрасний день з'явився для розмови переконання і
віру з послідовником Корану, який розповів мені таку
історію , яку я опишу : ви гра для далируки і лютий
просити Бога, щоб залишити вам максимальну кількість
балів і залишив вам наплювати .Мій дорогий історія
зводиться , але хто , нарешті , випустила інформацію?
Але крім цього оповідання я хочу вам сказати, що у нас
є дія і радіус / діяти з навколишнім середовищем і друг
кидає кістки з вашої енергії / форми / поведінки .
Вчення випускник батька у світлі життя
Я дякую мого батька це внесок у моє вчення , а також
... потроху ... тобто, як ми ... ми сформували , коли ми
уважні до життя ... У навколо нас ... з чутливістю для
всіх
відбивають світло
Я reflect'm просто з розуму
яскравий ранок
Як добре , тому прокинутися в моєму світі , з канаркою
співати , риби плавають і дерева кисневмісних .Я
пропоную вам , мої спільники: Канарські пінти
зачаровує своїм співом.Smartie риба плавання і ковзає
по воді.І бонсай Амазонки, який дихає і надихає.У ці
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три блискучі істоти і надихаючих мого світу , я вважаю
, більш глобус у вікні , яке налічує світу, як це було 20
років тому, тільки приклад союзу зберігається
репутація.Радянська Соціалістична .Я також дві пустелі
троянди, як складений часу піщинки в пустелі , що
змушує мене представити єдиного світу, в світі ці
троянди один у своєму первісному кольорі, який мені
означає завзятість і ще пофарбовані в сильних зелених
тонахсимволізує для мене надію.У моїй письменницькій
світі, я думаю, і я відчуваю, як якщо їх не чіпати.В
ідеальному теплому середовищі і яскравого ранку, щоб
написати деякі люблячі душі, хто хоче представити
троянду спілкування.
200 днів з " вульгарною " мавританському Філіпе
Я прокинувся в іншій реальності , ніж зазвичай , і
вивчити листи курси RAR через цю книгу дозволить
розширити моє єство .
Я розмірковую про те, як передачі думки і прирівняти
його до світла і його влади.
Як ми всі думаємо про різних точок зору повинні
слідувати ланцюг.
Душа має тривожні моменти.Як ми дивимося на себе не
завжди наївно.
Енергія
розширюється.Неспокійні
увічнені .

уми

проступки

Голоси в унісон звучати голосніше, ніж голоси .
Слова вираз мистецтва.
З цієї точки буде натхнення .Биття серця має свій ритм,
який розширює вени.
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Репресії робиться крадькома .
Всі вони мають свої д.Всі ми думаємо про зло .Іноді
вони змушують нас замовкнути.
Ми всі думаємо.Спогади не завжди присутня.
Чи не pratiques ненависть, тому що це погано.Не всі
часи можливість в потрібний час.
Іноді просто тому , що ми страждаємо.У всіх нас є
свобода слова .
Нічого більш чесними, ніж правда .У мене є кілька
форм вираження.
Будучи добре, щоб мати баланс.
Баланс дня циклу.Будучи нервової є дисбаланс.Люди
люблять коментувати.
У всіх нас є чистота.Сонце є джерелом енергії.
Загальна любов породжує співчуття.Аномальними ,
нічого не відбувається.Всі забувають , коли ми
хочемо.Є завжди кілька точок зору.Мало ідей,
переконань.
Там непоправні речі.Всі можуть бути несправедливості.
Любов джерелом задоволення .
Завжди один і захищені .Є люди , які не люблять
думати.
Усвідомлення ліхтарик, який роз'яснює нам .
У всіх нас є пороки.Іноді у нас є страхи.Ми всі
говоримо дурниці.Я не пишу для всіх.
У всіх нас є щось , ми не хочемо , щоб запам'ятати , але
це добре, щоб знати, коли нам сумно, і завжди це
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визнати і нічого не приховуємо .
У всіх нас є вразливі
задоволення щось.

місця.Ми

всі

відчуваємо

Коли можливість ховається відкриває двері для
нього.Там відчуває почуття по відношенню один до
одного.Ніхто не ніхто і тому мають всі належні виплати
до блиску.
Дружба завжди хороший принцип один інший я .
Дотримуйтесь своєму інстинкту ви бачите позитивні.
Ми всі можемо бути коханим і любити ми любимо світло
генератор.
Коли ми любимо, ми повинні поважати це почуття.
Це любов і підвищити народжуваність .Завжди зі
словами в перехресті ігор.

відображають
!Захоплення
правда!Виконайте себе !

вчитися!Візьміться

Я , ти, він , ми , вони є!Ми всі мене !
І я їх!І вони нас !
А адже хто ми ?Ми чому ми існуємо !
Ми існуємо , тому що ми були створені !
Створення завдяки дизайну !Світло життя !
Світлові конструкціїУява і реальність!
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це

Дуалізм між тим, що ми хочемо, і те, що насправді !
Факти інтерпретують реальність!
Реальність навколо нас !Хабітат , де ми були створені !
Означає, що перетворює нас !Трансформація / мутація
!Інновацій і змін !Змінити циклів кроки !Фазового
переходу!
Перехідні бар'єри !
Подолання циклів і долати труднощі !
Розробка та уявні труднощі чи реальність !
Труднощі / взаємодії проблеми між підсвідомістю і
свідомої !
Свідоме і досягнення!Несвідоме та проекційне !Дизайн
мені !
Існування !
Я існую найближчим часом ми існуємо !Ми мене !
Мир!
Світ, я повернувся на нас !Ми будемо діяти в цьому
світі, і вони нас !
Я дію відповідно до частини вас !
Ви струму на них !
Вони , світ!
Світові істоти!
Істоти , які є чи ні!Живій або неживий !Виробляють
світло вловлюють світло!Світлова енергія!
Енергія сила!Харчування бажання !Бажання бажаючи !
Бажаючи це реально!
161

Все, що ми можемо досягти реально!Нерухомість є
факти і поведінку!Поведінки дії!
Дія є відповіддю на світ!Світ у дії є перетворення !
Трансформація змінити!
Зміна реально!Зміни постійне бажання !Постійно ми
знаходимося в EnCalcE з бажання !
Бажання можуть бути пригнічені !Не все, що ми хочемо
в світі!Невдоволення !
З того, що ми маємо, і не було!Ні нереально!Чи не
фактичний думка!Ні фактичний не досяжною !Відчай не
досяжний!Розпач страждань!
Страждання так є!
Те, що існує не приваблює бажання !
Якщо ми хочемо те, чого немає !Ми не досягнемо
щастя!Щастя бажання виконання !
НЕВИКОНАННЯ нещастя недосяжних бажань!
Не доступний !
Виробляє депресії !
Депресія психологічний стан, який не робиться.
Не зроблено , що не фактичний нереально!
У світі існує нереальні факти там!Сили і події, які
імовірно як світ, що чи не знаходиться в межах
досяжності!
Чи не досяжний духовного !Духовне спосіб відчути
мене !Ми всі живемо в дусі !Дух / схильність
Мотивація те, що змушує нас !
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Імпульс діяти!
Дія на інших !Закон, Action!
Інше їм , вони приходять !Я проти їх ( світ )!Соціальний
світ!
Навчання
поведінки
!Захоплення
знань!Знання
реальних фактів !Зброя знань знань!Передача знань !
Серед них I світ!Знайте, світ повинен бути в ньому !
Ми їх світ знань !
У всіх нас є деякі знання !
Обмін знаннями , щоб дізнатися!
Навчання в прямому ефірі!Живий спілкуватися !
Повідомити про те, щоб зв'язати !Відносини є взаємодія
!
Взаємодіяти діятиме на світ!
Діючи на світ перетворюється !Перетворення світу
через пізнання розвивається!
Evolve , щоб бути інформовані !
Знання знаючи, поворот!Перетворення знань у світі!
Мультикультурне мудрість !
Нескінченної мудрості !
Нескінченні недоступний!
Будучи мудрим є утопією !Утопіст бажання досягти !
Буде!
Воля внутрішня сила!
Внутрішня сила я !Я перетворити світ !
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Світ перетворюється ними .Вони змінюються, світ!
Хто ми перетворимо
справедливість !

світ!Через причини

!Причина

Справедливість рівні права !Права тільки тому, що ми
будемо мене !Обов'язок них !
Ми повинні бути справедливими зі світом !
Закон свідомістю і реальною підставою !
Діючи з усвідомленням з нереальними фактами!
Unreal факти уяву
Уява ПроектиТе, що не існує створюється !Створення
силу уяви !Будучи в змозі створити , щоб бути вільним!
Свобода знати!Щоб дізнатися це , щоб грати!
Для інтерпретації це взяти !Візьміть це зобов'язання !
Зобов'язання заповіт !Пакт клянусь!
Юра лояльність !
Лояльність це правда!
Істина одна!
Uno я !
Ми живемо в єдиному світі !
Ми їх , ми тебе .Істоти .
Зростання буття.Буття є .
Існує реальний факт.
Це реальність, що ми існуємо і ми, світ!
Світ живих і неживих істот!

164

Світ стає для мене і для вас і для них.
Світ розвивається !
Evolve , щоб бути більш обізнаними !
Будучи інформовані , щоб мати знання!
Знання знаючи !
Знання досвід!Спробуйте це відчуває !Почуття , що
потрібно знати !
Тільки відчуваю, коли ми відчуваємо його !
Тільки якщо ми намагалися !
Свобода Можливість випробувати те , що ми хочемо!
Так, обов'язок поважати !
Ми не хочемо, не знаю !
Ми не знаємо, що ми не перетворитися на !Набуті
знання !
Різні самості в світі!
Ви не знаєте, ви хочете спробувати інше питання мене
!
Елаціі малювання на досвіді себе і їх!
Там помилкові речі , що вилітають Інші випробовували
!
І це здоровий глузд, що не хорошо !Здоровий глузд
мудрість життя !Мудрість життя !
Поділилися досвідом !
Набуті знання
перетворення !

!Через

взаємодію
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,

взаємодіють

Світ взаємодія !
Ми , світ!Світ я , ти , ми , ви, вони !Обмін, дружба!
Дружба співучасть !
Загальні цінності!
Таки я на декількох вузлах.Суспільство і ми .У всіх нас
є друзі !Між нами ми можемо діяти!
Діючи від нас , ми вплинути на це!
Він , світ!Розподіл світі!Преображення !
Новий перетворення I, ми , вони , ти !Новий світ.Нова
реальність .
бажання
Поцілуй мене ... як тих , кого ви знаєте ?!Поцілуй мене
, прихований , як ті, що ми surripiá- один одного, коли
бажання росло дає мені м'який поцілунок тих , кого ви
знаєте !!Солодкий знати, що ви !Я даю вам поцілувати
мою
безсоння
Я не сплю, бо не хочу спати, я хочу жити.Ось
перешкодою, яка дає мені спати.Я перед цим з
безсонням
Shadow Wolf Caricuao тінь вовка загинув, але
знайшов.Захищений
,
але
тільки
на
свій
вибір.Годування спритність хімічні твердих і друковані
діляться H20 .Чистота власна тінь пірнає в пригоду і
мали посадку, Caricuao .Як вовк був захищений , але
відносини
поодинці
,
занурений
у
видимій
самотності.Сьогодні
я
пишу
з
Caricuao
вовка
протистоїть його світ і інтерпретувати його .Друг
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незалежним жити без їх дикій природі , але в
реальному новачок благодійна життя , ембріон в
Caricuao , де я закінчив є вірний молода кров , чесний
особливо безстрашний характер, запеклі в його
істотних , але справедливим і поважних Вашого
другакомпаньйон і друг.Так вірний попутник і
співучасть завжди інтерпретується з теплотою і тиші .Я
жив досить мало, щоб знати , тіні на вулицях і Caricuao
Cª .Але я бачив мужність вовка і він встановив німий і
нормативних посилання довіреною одного за свою
свободу.Якщо є одна річ , вовк була свобода, але він
був один, один!І безкоштовно!Shadow Wolf extrahuman
світяться енергію на своєму шляху буття.З його гавкіт
ввів свою незалежність дичину природи генів.Вирішив
поділитися своїм тріски і духовно поодинці Святвечір з
вовком або, скоріше, Caricuao вовка тіні, в той же час
безкоштовно в унісон братськи , з'єднаних одним
блюдом і їх напою.Ми одні на вибір?Кларос можуть
вільно думати , як влаштована природа.Це було
подарунок мені це Різдво вовк Caricuao , але він з
розуму по вродженої генетичної середовища тягне Вам
свої хромосоми у вільний стан чистоти почуттів в їх
власної природи .Загадковий , як спосіб життя , але
викликаний жагою до життя і насолоджуватися
самотнім, але вільну руку , щоб будь-яких обмежень
або накладення .
Я і тінь вовка друзі, але нехарактерно у своєму роді
роботи в нетрадиційним способом іншого примусу,
вільно мати- природа і так ми ростемо і те, що ми
індукованих
проникнути
до
нас.Havana
Club
знаходиться в центрі божевілля ж спрага революції і
врахувати нашого буття, ось безкоштовно, але самотній
пакт з собачою інстинкт співробітництва.
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При всій повазі , не кажучи вам , що ви і мене !Що ви
думаєте про мене , і я вам ?Я вдячний вам за те, що
мені читати, може бути зрозуміла !
Переходячи з міркувань вже прочитав мені вже
зайняли
свої
елаціі
принаймні,
красномовно
розгорнутої подарунок до правової годину вже
опівнічної месі або ігрову півень, який є страшне
питання !?
Відображення в зрозумілій комунікативної екстазу до
мінімуму і просте мовчання луни, що відокремлює нас
.Акти є біль слів навіть у простому відмову від горіння
.Непереборною перешкодою фізично, але не за
допомогою
гормональної
та
духовної
хімії
яскравим.Небесні тіла вторгнутися нас для розквіту
братки .У пошуках кохання конюшини, тому що
багатство полягає в розумінні різнобічних істот і завжди
з чимось, щоб додати до цієї точки зору.Ще одне
доповнення , подальше збільшення це бажання
співчуття і ніжності, що у вигнанні нам представництва
самооцінки в соціальних медіа.Перегляд перспективу
самостійного єдиної і неподільної , що не alie- в будьякому волі для більш побажання, які виникають в
окружності .Це коло із золота, гільдія сумлінно і
вірності і поваги, в основному за рахунок не існує.Ми
чисті і в дикому вигляді в акті так , і нічого більш
егоїстичним , ніж мені , хто тільки так завжди
вторгається в іншу з їх точки зору.Полум'яніючого
розум , здатний простого обміну ідеями, це заклик до
негайних дій здоровому глузду.Коли ми даємо або
принести себе з іншого .Нічого більше тривіально не
відкидати те, що ми не хочемо , це легко.Любов і
любов, а відчувати одного і не мене .Конструктивна
позиція про зв'язок між нас істот , страждає від
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гармонії, живучи разом з іншими людьми.Віддруковано
в інстинктивне поведінка думати тільки про мене , то
на мене , і тепер я повинен ще раз .Конфлікт через
однієї перетвориться в Я і Я ніколи не знаю, скільки
себе , і ми повинні терпіти поступитися одному.Це
свого роду приходять до нас , які завжди відкриті.Увага
ЄС до себе тим, що саме буття но- вас , хлопці, і який
рівень егоїзму є.Ну броня я коли-небудь там щось, що
так що- крики Ту , що існують і які є більш ЄС ЄС
натиснувши на броню.І то чому обличчя в дзеркалі і
бути відображено тільки себе, що існує, тому що все ЄС
були що- плаче Pelo в ЄС світ .Бо ми одні, а потім, коли
ми хотіли бути запитані торі тільки через егоїзм кількох
ЄС проти ЄС.Самотність це слово дуже себелюбство є,
але це не створює будь-яких більше я люблю тебе
.Любов : Я і Ти Amor любов Omnia перемагає
перемагає все.
О, якби ви знали, що ви хотіли і там, що ви знаєте, і
чому
ви
ніколи
не
повинні
це
марнотратно
занепокоєння, тому що це серйозно і туга приходять з
тих пір я не бачу і не дати як ідеальне було б подвигом
, що ви прийшли , і ви принести trouxesses навіть не
показують до Oбіль і не хочете, щоб харчування , але
ви не можете хотіти Бажаю зустріч знаходиться точка ,
таким чином, дуже барвиста життя є багато квітів, які
ставлять мені пінти не повинно бути тут поруч зі мною ,
я не можу бачити сад цвітуть троянди і впасти білі
пелюстки градієнт тугу ібажання ніколи не самотні ,
але скидати я тут ви там, і я хотів вас тут і ваші гарні
карі очі, як море оливками їх тільки тоді, коли я думаю
про тебе нагадати мені прокинувся , я прокинувся, я
залишився без темряві я знайшов собі бажання
іодягнений пристрасть бажання у всьому, що я бачив і
пам'ятав сильні поцілунки, обійми сильні все, що вам
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дали і отримали і попросив не виникло відродження
буття, і не просив, щоб бути в любові без болю бачив,
я пошкодував, що згадав усе , іщо не дав мені все, що
вони могли більше наполягав дали любов, турботу ,
співчуття, пристрасть до всього, що слово ніколи не
каже ні вільної серце і там чекає, щоб дати те, що
просять або пожертвування Правда там, щоб дати , що
незапросити або вимагати якщо ви не чуєте , що не є
частини, дає пошуку, щоб знайти еліксир лопату і
скарб, який не має собі рівних, тільки скарб, який не
золото міцного кохання і знав, що я хотів, але я не
скажу вам , що ви побачилибуло щось глибше , те, що
він бачив, але не переведений був харчування без
народився , не бачачи виріс в мене, як я і ти написав, і
не бачив, що росте всередині мене була любов, булоте,
що він хотів, але не мав, але хотіла дійсно любив , як
він любив , щоб побачити його рости до заходу все
відбувається без страху, без тремтячи , не побоюючись
заснути, щоб нагріти самотність, як рука під серцем
були біля вікна не бачив тебеале зустрів , я відчував,
духи це було запах сандалового дерева і жасмину
прислухався , але не почув , однак зрозумів, не було, і
я дізнався вчора був такий же, але сьогодні було поіншому побачив , відчув і почув опинився віч -на-віч
унікальний було щосьспеціальний мені боляче, і це
було важливо дихав і вдихаючи подих для вас , вас не
бачив, не відчувається і не кінець, тому що ви були
там, далеко, але це запитав ченця, щоб показати
вперед , у майбутнє і здогадався, щобули там у
фоновому режимі, у вікні , щоб подивитися, не бачачи
вас , не дасть вам участь себе з повітрям здійснюється
в море дав вам знати, запах моря вологою дихання і
радість була , що він побачив море , пісок, сиро ,
повітря, але дихання .
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Я запалити одну сигарету вдумливо і насолоджуватися
гармонією між буттям і мислячий суб'єкт робить мене
бродити між рядами і тече , думаючи , ідеї і цілей
взаємодії між письменником і читачем ніколи не читав
провід на запобіжник, що я писав, що дивно, але я
знаю , хтосьчитати Чому це так, буде досягти того, що
я хочу передати або бути невизначеними сигарета
пішла , і я думаю, що для мене буде ?!Я не знаю , але я
пишу як форма духовного та інтелектуального
звільнення змушує мене добре, щоб мої читачі
задоволений і добре я вибрав іншого роду написання
останнім часом більше concrete'm не так багато світла і
енергії, але любов і розуміння напрямку , розумЛюбов
гучно добрі слова для тих, хто любить читати щось
більш люблячим, мудрим , і я з розпростертими
обіймами любові , довіри, без конфлікту і не бажаючи
бути двоїстим в моїх словах я більш прямий і
конкретний хочете отримати відчуття, що почуття, яке
об'єднуєчитач письменник спорідненості тому хочу бути
тим, що я завжди був спонтанний , але привабливою
друзям угоди словами, між літерами , які приходять
разом і утворюють пропозицій завжди підключення , і
дуже реальна надія думати словами , вибачте
медитативні фраз, я думаю , але це добре , щоб
думатиякщо тільки на абсурдно, як це те, що існує
тільки сказати, що існують також в цьому простому, так
чи утворюють через загальний мавританському Філіпе
для незвичайного читати мені , що це не так часто
апатія читати те, що я пишу, і я , зізнаюся,я читав
небагато, але коли я роблю це для мене також змушує
мене думати, що це моє завдання , щоб читати і
продовжувати читати і думати.Я вдячний і щасливий
більше, ніж думати, що хтось ще думає , що незручно ?
Може бути, не відчуваю, що я відчуваю, як дощ на
171

камінь входить тротуару отвори об'єднані під піском і
землею жорсткою і не вимагаючи жодної стикувального
місце , ні простору , ні інший камінь не ось ефективної
камінь відносини , земля , пісок йшов на них так ,
цевзаємодія відносини між холодними каменями або
без піску або землі , але об'єднаних руки муляра , який
приєднався і досконалої любові над усією землею
повинні бути єдині, як булижники Мейсон людина, яка
з'єднує різні камені і не перетворити серцякамінь, але
почуття до формованию в будь-який інший частині
повинна бути безліч частин, які разом коштують він
який-небудь вагу або знос час сміє знищити тур ми
йдемо
так
люди
найбільше
страждають
від
навантаження, але якщо вони приєдналися вплив
менше , дошка-t інша частина з любов'ю любові буде
пісок і бруд, яка об'єднує нас без слабостей , просто
носити мінімуму, якщо всі частини разом і добре
бруковані
людина
вдосконалює
свій
камінь
і
приєднується до інших разом сильні ідалеким і
надійний спосіб всьому світу те, що нас об'єднує тип
лего ось непорушна фортеця всі єдині і бездоганний
якщо кожен камінь страждає не носити нічого, крім
піску, щоб покласти на місце камені, як і чоловіки все
життя, якчоловік камені замінюється через зношування
і термін служби є невеликі камені , великі і так собі ті ,
які вписуються інші , які необхідно гранувальній є
людина на землі, то буде під тиском, щоб вписатися в
правильному
місцівид
з
головоломки,
де
всі
уживаються разом , так що кожен має місце і є не менш
важливими , ніж інші, щоб бути загадка без картинки
спотворені частини все необхідне в світі планети Земля
потрібні всі чоловіки іжінки , ніхто нічого , все є спосіб,
як буде жити і спілкуватися один з одним тут
величезний землю головоломка в якому ми живемо, і
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з'єднані один з одним , не знаючи , але всі грають
кінець головоломки більше прав , інші кривоале це
природно, що все підходить після всього , що ми
хочемо шлях тротуар гармонія між людьми, які
працюють разом для тієї ж мети любові і з'єднання між
однолітками , як ми можемо визначити себе , якщо інші
не виявляють почуття і не говорити правдувідчуття
таке, є чим поділитися , і якщо це боляче жити і
розділити витрати , але тому, що вона не вирішує все
гладко, тому що якщо розум, і ми костюмовані почуття
наше обличчя наше обличчя , і коли ви , як хтось
повинен показати обличчя такеі те, що це як якби я
вибачаюся, як я , але я покажу, як я, і показати
обличчя і моє обличчя не продається не дуже дорого,
тому що гроші ніколи не купували мене , чи я хочу
бути для продажу, не кажучи вже про купити один ,
але одневпевнений, я проти євро на користь корони ,
що хлопець не говорять купити все, тому що я не
король і корона не хочу хочу, хлопці з почуттям
страждає , бо не страждає там, і якщо ви ще не
продали був придбаний щасливийтому що гроші ніколи
не бачив обличчя показує все, і це займає нахабство
взяти їх мені те, що ми є, тому що ми не дуже добре ,
ніхто не досить добре, тому що в один прекрасний день
корона замінена дорого і загрожує некоронованим таку
ж біль,ж завзяття була любов пристрасть була наша
фантазія наш уявний перенесення реального я є
лояльним до пристрасті , любові горіння і навіть біль ,
що ваш пишність існує, і я актор в нашому світі німий
фільм
актриса,
аленаш
прохід
романтичний
відеозйомка що співає пісню "це наша полум'яної
любові без болю" ти можеш бути , я буду після цього
ви, ми обидва дивитися і бачити ту ж перспективу же
курс ОДНЕ МАЙБУТНЄ наш куточоктой же простір
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підходить всім бере all'm проектування ідеалізувати ,
нарешті , працювати таким же чином по тому ж
маршруту і дихати зітхання ви завжди зітхаю ви
боялися майбутнього важко було зрозуміти, ви
страждаєте без болю, тому що ви не були намотані
було життя знаю, що дая не знаю , якщо так, тому що я
представляю, і уява є ненадійними , але я знаю, що ми
розділені, але разом навіть просто бути тут спілкуюся
ви реагуєте ви знаєте, де ви ніколи не знаєте, якщо я
хочу, але я перебуваю тут і там я завжди з тобоюдосі
не знаю, тому що тільки уявити, але я не мислить все
добре КОРДОНІВ без бар'єрів мене і ми обидва завжди
тут разом або окремо пов'язані, я потребую тебе , і ти
мене ви дієте я реагую вас сміятися я посміхаюся ви
говоритея схвалюю вас ви подивіться я бачу , ви SEEST
я згоден, ми завжди в гармонії, як ви хочете , як ви
хочете просто для поцілунку я подорожую, я біжу ,
спотикаючись рейс, але не завжди падати або aleijo
мене ти ліки від мого бажання обіцяю, що я з вами
познайомитися ія вважаю , все, і нічого не знаю, бо я
припускав, що це буде, як в майбутньому бачив тебе і
відчуваєте, що ви відчували мене також , як ви читаєте
тобі, що я написав і що я відчував, було я хочу щоб ти
була поруч завжди зі мною , я перевершити бунт, але
неБитва disculpa ворона ніхто не винен, що ви хочете
побачити навіть не дивлячись я знаю, я думаю , що ви
бачите в реальному імперських завоювань і не було
уяву погляд без обману.
Недійсність або нульовий ось , ніхто не вийти з гри,
коли хтось домагається того, чого ви хочете , щоб
сидіти провів тимчасово щасливий, тому що амбіції ,
щоб виграти, а потім виграти більше така щаслива, щоб
досягти розчаровані, тому що він досяг хочу більше
завжди більш будь coisita якщо хочете , а уЯ зараз
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щасливий, але following've думав інше бажання зараз,
то пан .Genius надати мені три бажання немає , але
АРЕМ бажання, і навіть зараз MR.Genie зникає я не
відчуваю себе трохи чогось більшого за краси символ ,
який сила , яка змушує нас завжди слідувати особистим
і практичним ідеалізмом тому захищає поведінки ідеал і
соціальну індивідуальність , моя дорога цю різницю,
який
знаменує
собою
відношення
діючогоі
матеріалізувати як ідея, думка один спосіб виконати
тому шукає або досягнення гордість, що сила природи,
що дозволяє нам бути тими, хто ми унікальні істоти і
генератори самого розуму до того, що кожен з нас
прагне бути спеціальний AIНе вірте ви в один
прекрасний день вже пірс ви терпите миритися з , але
також любити і боротися стоячи у вірі падіння, не
бажаючи йти без парашута падає все розбиті у
винності без поважної причини виправдання і УПА!
Ваше зелений, коричневий вашу принцесу чарівність
ваша душа на Я хочу тебе , як ніхто живим, дихаючим
веселий календули ваші кольори залікувати біль мені
ваш Яскравість Моє захоплення і ваша прекрасна гарне
волосся вдарив там створювати зв'язки між коренем
серцявбити самотність Я вітаю подяку за цю пристрасть
, передати це дотик , цю усмішку, що бере мене в рай
Я бачив, як ти подивився я помітив, знову подивився
повернути до ремонту сподобалося сподобалося любив
, жест любові.
Ви були так собі і сказав так мені , я побачив, що не
було, як я запитав тебе , як ти , і ви майже choravas
Мені стало сумно і запитав ти так не будь, як ви
запитали мене радий, що я не люблю вас , якщо в один
прекрасний день ви опинитесяЗабули Думай про мене
в якості відправної точки думати , що життя карту і що
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я знайду тебе і я сказав вам вітати тут починається
подорож, і що ніщо вас вже рахунок з мене і мене в
схованці дає меніодин beijito і все красиво.
Уявіть собі , не створюючи запис, не читаючи слух, не
слухаючи дослідження без прикраси ось девіз був
темою бачити і відчувати, і нехай собі йдуть на літери в
словах у реченнях у віршах зі мною Всі питання
сьогодні я відчуваю себе зараз модернізується без
минулого, нагадуючи мені забутиі робити це знову і
знову в цьому відчувати себе розуміння істини в очі
відчувати старе обличчя в очах, і я бачу вас і без іронії
чи demagoguery'm спонтанне я пунктуальний і
сьогодення фактичне сьогодні був так забути це як
якби там не було минулого разупоходить від
внутрішнього ока за Пам'ятаю я існую і я перебуваю в
даний час момент був тепер мені залишається дивитися
на це обличчя в той момент , момент подія не один раз
, але тепер з'явилися майже з'ясувалося, що слово
актутільки те, що недолік буде тривати задоволення
просто написати що-небудь сказав , але відповідає
баченню цього дня і народилася потужності записи
радість людини, яка живе своїм день у день плаває і
майже зникає водаясно і безтурботно подорожувати по
ніжне обличчя сльози , що працюють на обличчі ваша
жінка леді дівчата , що іноді втрачається і не знає, що
він хоче, але прагне бути як солодко , як вишні букви
іноді слова , як нерозумно , як іншісвітло, що йде
зсередини, при світіння не знаю, якщо лють, але
відчуваю печіння рану повернення з поїздки в себе
перетворюється прохід у вашому світі , і я бачу його з
глибоким поглядом знаю, як ви відчуваєте, я знаю, що
таке страхя знаю, що ви знаєте , ваші побажання в цих
обіду в тих одиноких ночей є пристрасть є бажання
закрити ваші очі відчувають страх, і я хочу, щоб думати
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про вашу веселий і готові до сміливих хтось чекає
посмішка прийняти вкрасти вторгнутися але не
приймають себе, що єВаш наша мрія, наша зустріч на
березі річки я посміхаюся ви дуріти з каменю у воду,
що рухається і рухається камінь важко , але ви і вода
чисті дружини божевільних речей, якщо я сиджу
відображають запис між рядками вуявна типу риби в
акваріумі, де ніщо і нічого, але нічого не може
отримати достатньо дихання оксигенатів шукати
свободу один день скупатися без акваріумі цей дар і
так да мріяти привіт я бачу, що ви там запитаєте , як ти
, я більш-менш ви говорите , я слухаюі я думаю ,
більше я бачу біди ваших не менше теж ніколи не
бачити менше бачив і відчував, що турбує вас і не
звільнити свій позитивний і творчий розум , але ніколи
не негативний була конструктивною пити каву
втрачають віру хтось хапає мене відчувати себе
кіготьзахищає мене хтось, хто ніколи не забуває і
говорить мені, що ти тоді так, я хочу, щоб ви щасливі і
раді щасливий, як і всі інші, що я хочу розвиватися ця
популяція так є пристрасть дивився вперед, я бачив, як
ти це чарівний магії було все, щохотів вас тільки у вас
є тільки ти і я були щасливі, як я спостерігав за дощу і
мокрого єдиної і пристрасний всі ми завалені цими
краплями магії і все, що було передано радість, коли я
відчуваю, коли я пишу це те, що я бачу,я пам'ятаю і
тебе бачити прямо перед собою в майбутньому , і в
цьому я хочу, щоб ви завжди думаю , коли я бачу тебе
зі мною пупка до пупка губ з губ тіла з прикріпленими
тіла більше, ніж друзів був завжди те, що він бачив і не
говорив, було щосьхотів і відчув щось сильне з'єднання
без дистресу поставити вас в моїй уяві був створити
щось красиве у відтінках жовтого, як сонце, яке ніколи
не виходить і випромінюючи енергію протягом всього
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дня вимкнути світло, коли стемніє все неясним , введіть
цей аспект єПричина тьма немає ніякої мотивації уяву
ніде порожніх ви не бачите всі проекти в темряві
уявляє стіна падає до гірших перешкоди щупальцями
починає шоу, яке я не загоряться Light Up тряпочку ,
коли
Я мріяв думати, але не думаю, що так само, як нічого
не як розум думає по-іншому від людей до людей ви
думаєте , мені дуже добре !Ми думаємо і діємо завжди
тільки один, відбувається, як я бачу darkness'm
пасажирів не легким любові, як я відчуваю, всі частини
тіла сплячих емоції порушена звуком тон , який
говорить мені розслабитися стрес і поглинається ear'm
знову з'являютьсяНЕ спати, але було б краще, щоб
забути що-небудь , щоб зняти напругу Pulse'm
положення
Хвостаті
відрегульована,
можливо
,
востаннє випустив мене, і я тихо, але завжди є
вирішення питання не реагують, але діяти піклуватися
про ситуацію тут гарний часотстрелил sofridão .
Я думав, що я мріяв я прокинувся, я бачив тебе в сон ,
здавалося казку ви були один, який був більше шарму
більше краси повітря принцеса були моїм натхненням
був не уява твій лицар воїн для вас я що-небудь
неброньованих заходи для захисту серця були сонними
ви відкрилизасипати вас рот я думав про тебе на
вашому боці , спираючись лежав попросив поцілунок
дарував йому бажання хотів бути з вами , я виявив, що
мріє про вас , я бачу , ви спокійний лілії Пелюсток ваші
парфуми спокушає мене змушує мене зустрітися з вами
запаморочення розгубивсями знаходимося в вашій даху
, щоб побачити зірки резервного собі , щоб ви і мене ти
змушуєш мене посміхатися втратив ти змушуєш мене
відчувати так добре , дайте мені вийти за межі ніхто не
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настільки ніжний одним з понад тисячі або краще плюс
нескінченності так красивоЯ вважаю, для вас
неможливо відчувати себе більш в відпусти мене для
вас вашим магії для вашої радості .
Ви мило ви дитина, яка була навколо пішки так дорого
дуже друг, я хочу тебе зі мною весело є кращими є
most're все, що я хотів, і хотів милий дитина дуже
лагідна дуже smiling're симпатію єнайбільша радість мій
син мій противний неслухняний хлопчик світ ви
Джеймс мій щеня моя дитина, і моя дитина повороту
прохолодно теж цілий день твоя посмішка, твоя радість
захоплюючі енергії щось чисте стрибка настінні
таблетки попро acercas від мене через солодкого
прийти і дати мені ваш пудинг мені ти так солодко так
здорово весь день Тас завжди посміхається і готовий
піти на вулицю, сад хлопчик пустотливий , як ви іви, як
я хочу, щоб ви знали, що я хочу, щоб ти завжди поруч
зі мною
Їздив під хмарами літав під небом був в планети Марс і
Юпітер в на Марсі вирішили любити тебе і Юпітером у
вас є, ось мій літати з планети на планету Пен сили
його потужність була радість було те, що передавбула
любов в кольорі так було НД сила рухалася, як
соняшникова охоче в невтомній гонитві за гару був сон
був досягненням стало завданням все з пристрастю
безрозмірною було здорово було дивно , нарешті ,
подивився дуже люблячий повікно , я помітив на
горизонті провів сканування багато дивився вперед, я
побачив ваш зірка блискучий мерехтіння подивився я
побачив місяць був мої і ваші Era пейзаж був поїздка,
яку я бачив вас у подорож по суші і під водою
послідуватиподорожували прибуткових руки на землі і
під водою було просто місячне світло .
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Saudade бракує є бажання любити , щоб думати, треба
відчувати я сумую хочеш, щоб вас тут тільки побажати
зустріч любити себе завжди думає про вас , щоб
відчувати себе ваша присутність нудьгував без тебе і
думають і хочуть і відчувають-t і люблю тебе , не
бачачи вас і бажаю вам 5 почуттів : зір бачити вас без
дверей, без запаху ви нюх , слух чути, що ви діяння
без шуму , смак захват мене не доводячи вам і
торкатися до тебе безне чіпати нічого краще, щоб
згадати і відчути ностальгію.
Створіть щось фантазії, але дуже туманно уявіть
створювати і трансформувати записи комусь читати не
знаю, що , але я знаю , чому, але не вистачає
натхнення я повинен зайняти певну позицію, щоб
протистояти цій ситуації , щоб написати і щось читати
починаю думати, що я постараюся кинутидають, тому
що це не так просто отримати .
Якщо в один прекрасний день сказати пригод або
халепи в один день або один рік вже позаду одного
року я бачу 50 днів 365 днів у році , 7 днів на тиждень
24 години на добу тут трохи 50- денних час для 365
чолроці деякі дні тижня і 60 хвилин протягом 24 годин
коротким часом , живуть в даний момент!

ERER перемога без страху був місячне світло на березі
моря , я був капітаном був все вручну на борту
подорож підійшла зображення перемоги бій було
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подвигом.
Якщо день йде -о радість, що хтось буде блокувати
двері, відкриті вікна і безстрашний політ під небом
немає жодного, який робить судження несвідомо мене
вічний взаємну угоду про вільні нот , середовище, в
дуже жаркому місці там лілії , нагідки назадробить
слабшати вологому грунті вологою на даху ,
затемнений ліхтар і безпорадного сейф до міркувати
ниток піднімається напруга там важкі , навіть важкі
часи, але не той, який я не маю на увазі ніхто не знав,
що один розуміння і сприймається як один у натовпіале
от жити без існуючих і , насамперед, дуже неохоче
коротко посміхається плакала стогони написав, що я не
розумію, але особливо відчував, що я бачив все і
нічого не шукав , то плакала тільки тому, що дав мені і
ніколи не дамо вам знати, але тут нічого не аромат,
який розширеноі запалив гострий пристрасть болю
прийшов час щось сказати , то не тільки тому, що там
щось рухається на вени побіг кров іноді далеко від
серця , що не насос тільки, щоб отримати уявлення про
те, як вона потрапляє в сильну пристрасть і потужний
навіть в душіжебрак , в основному , люди і мали розум
, тому що ви чогось боїтеся, що відчуває себе , нарешті
, завжди є кінець і початок , я думаю, що я заслуговую
це не для мене чи для вас це як для тому що ми
любимо , а також відмовитися від те, що просто щось ,
що народжується і процвітаєросте все в один день і був
другий зник так все, що сталося не тільки тому, що
хтось хотів жити один день, і ще один момент , не
будучи непостійна завжди дуже важливо було часу був
раз невдача була і вже не завжди достатньоповірте
відродитися, як я дивлюся і не припускав, було правда
в ранньому віці, що є істинним демонструється в акті
одну дію, щоб отримати серце було з'єднання дітище
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без чого-небудь або кого не сказати , що сталося, було
щось боялисявсе, що тряска не дарма був , як він
провів рукою зі шваброю завжди є хтось зі сторони, бо
тоді не сказати , та навіть думати про що не мають це
не причина , але так, це не завжди так , і ніколи не
було бажанняале іноді робить, а виявилося в НЕ ось
щирість боротьбі за свободу акту , не відповідає
дійсності , а не так, тому що я і не хочу бути живим ,
тому що я існую і коли вже вважалося для читання,
щоб розширити і написатиспати, як він ходив і бігав
стояв, була в стадії плід вільного і розумних думок був
у курсі руху йшли і йшли тільки тому, що я любив,
навіть якщо не на цьому світі любові не вірю в
прикмети вірю в людину і його винаходу питання
припущення фантазії ілюзійз іонами або протонами для
створення ракети Світло енергія і це не могло бути
відмічено, але не дали керівництво буде і може була
людина був настільки вульгарно було тільки уявити, і
створити не відчував ні шосте відчуття , як його
називали , але це було настільки реальним , що
сталосявсякий раз , коли ми хотіли.
Якби ми жили на короткий час моменти , будь
красномовним або навіть жарко, ніхто не скаже, що
любов була біль, яка боляче уявити , любов без болю є
те, що він приймає горіння світіння з диханням більше,
ніж ви можете собі уявити істина влюбити і давати ,
навіть страждання ж , не бачачи , але особливо
відчувати і заподіяти біль любити навіть не бачачи , а ,
бажаючи захистити від болю ваша любов відносини
створюють захист від неправильної любові емоцій, бо
тоді біль йде від серця, у файлішукати бачу море, яке я
просто шукаю любити удару вії в пісок вітром зриває
хвилі я бачу пляж з черепашками спотикання в зірках
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крик , так зернових кормів моє серце.
Якби я страждав, бо я не бачив, або вони не розуміли,
що
жили
посміхаючись
соняшникова
радіти
і
прикрашає сонячних променях звільнити себе і
показати свою красу, душити, що божевільні страхи у
всіх є дещо, що була перенесена я не бачивяк це
трапилося муки протягом довгого моменту, як може
зіткнутися шепіт тепер не сміятися, бо хтось бачив
людину, яка коротко коливався тільки тому, що він
подивився і ще залишилося , ніхто не помітив , тому що
я страждав мовчав за те, що жила і постраждала як
повстініч була холодна , я повернувся вниз по дорозі з
усім і ніщо один хто-небудь були один від одного , але
як хтось не вистачало в ваших очах побачив, що діяв
чітко і було печалі майстерності сьогодні, коли неясно ,
чи не Agias , неправильних віківпотім я подивився на
стелю і все , здавалося , покинули O мене Про болю,
яка сумне видовище і готові стрічка мені славен час я
йду до підлоги тільки тому, що вона падає вниз у
смиренні все, що в людстві змусити замовкнути
тривожні голоситривожна тиша, хто не так сказати стає
щасливим прокинувся в один прекрасний день , коли
він втратив до мене сказав , що це не була радість, що
я відчував, і все в один день із завтрашнього дня було
те, що він хотів тільки тому, що людина сумно
В самотність темряви тягнеться говорю не для брата він
не збирається грати з вами в серці, якщо це було
просто побути на самоті не щадили
Ці камені я сиджу пишу вам те, що я ніколи не забуду
твою посмішку ваша компанія була те, що він завжди
відчував, коли він був один, час від часу думки про вас
після цього і відчував себе так пам'ятаю.
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Всякий раз, коли мрія прокинутися і подивитися мені
цікаво, якщо ви все одно будете, як собі або думав, чи
просто подорожував мрію будує нічого не змінюється
нічого
поганого
сприйняття
так
рідко
мріють
розчаровує, щоб прокинутися і все в ньому без змін ,
нарешті , мріяабо не мріє все одно.
У сумній нічного життя і тихий і дуже похмурим
мізантропа тихому, але є зірка, сяюча , місячне світло ,
щоб освітити навіть найзапекліші і жорстокі середу
з'явилася надія хтось надійний один в тому, що
оживляє нас і підтягнути одного, навіть вірний
супутникв будь-який час , будь то кінцева хтось, хто
дивиться на нас з байдужістю без віри не дивитися з
любов'ю завдає нам біль якось не віримо в друзі і,
дивлячись тільки для пупка також він коли-небудь
відчувати різницю, хто друг,друг і відчуває впевненість
в любові навіть в болю той час, коли в один
прекрасний день людина буде ніхто не міг сказати ,
якщо це було сказано не знаючи, тому що людина
завжди робить щось ще бувають корениться в їх
способі життя з моменту народженнярости і врештірешт вмирають все робив хто-небудь знав попередній
перегляд і навіть не знаю, чому він це зробив , це
людина та її буття .
Я бачив у ваших очах якийсь блиск чогось тригер була
насиченою і була причина любити я знову подивився
продовжував сяяти погляд був мені виграти сяяли , як
блискучий і сильною зірки привернуло мою увагу було
прекрасне почуттяпристрасть, коли ви бачите , де я
хочу бути хочу, щоб ти зі мною так , як це написано в
цьому свиті , які мене по плечу , щоб кричати на
когось, хочуть бути завжди і я завжди хочу, що місце,
що ми переможемо з нашим місячним світлом і тієї ж
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зірки завжди світить,
Я не розумію, або не розуміють, так що навіть просто
не знаю, достатньо розуміння , щоб зрозуміти знати та
так можна стверджувати, був проінформований про
захід був за те , що сталося просто хотів би знати, де
вона почалася і закінчилася в кінці кінців хочемо, щоб
ви знали, що, незважаючи на все, що може статися,
якікінець не може передбачити, що я не забуду тебе , і
що ви завжди можете розраховувати на нашу любов в
будь-якій ситуації , тому що це не тільки пристрасть, я
подивився в темряві , я побачив глибину ночі це був
час, щоб розслабитися підвищення музику по радіо, і
дозвольте мені навестиніч супутник можете поділитися
найбільш чутливі почуття, тому що вона тримає
таємниці і як це назвати тиха ніч він завжди має гарний
слух, але нічого не говорить, хоча завжди потурання і
тому я щасливий.
Як жити в полон усього світу подув свободи, щоб
полегшити занепокоєння , що почуття позбавлення
волі збільшується нерви напруги миготіння без інших ,
щоб бачити, от, облігації , які випускаються в нас, що
розв'язати подобається бути вільним і природним
чогось більш банальнеабо сексуальний або я уявив
собі, як він працював, була написати і щось уявне і
представляв моє єство вульгарно витримати відчувати і
бачити я все , що відбувалося з допомогою розуму він у
захваті сподіваюся, що ви читати і пишуть.
Ця людина самотній положення і безцільно це
дезорієнтація, що підштовхує нас до забуття повної
втрати почуття бажання дихати вважаю, що це те, що
доводиться стикатися з живучи погляд зітхання
сигаретний дим розширюється, і один подих після
чергової дихання очідивитися хвилин пройти опіки
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сигарети повільно те, що я постійно прагнути надалі ще
один вдих , слова , перш ніж передати час сподіваюся,
що це залежність піти в один прекрасний день це
сталося, що проходять наполегливість зусиль фруктів
магію позитивного ставлення булощось хороше або
навіть винятковий оригінальний було б , якщо вони
виникають з природи і хочуть бути краще і більше , ніж
це!Переможець і, нарешті , переважна ранковий
переможцем у тихій вночі все в моїх руках без улову
все для ілюзії з умовою, щоб бути щасливим або дуже
щасливий лише тому, що хотів
І, як і всі частини , як ми відчуваємо речі сьогодні , в
цей день будь century'm схильний до щастя жити я не
живу , щоб почути те, що я чув і не бути там , де я не
був , а відроджується жити зробити звичайний у щось
невловимо незвичайне вжеприсутній в несвідомому
щось , що ми не проти , то я йду вперед з упевненістю
усвідомлювати щось , що я роблю кожен день завжди
жити з вірою все, що ми уявляємо собі реальне
досягнення , якщо ми рабами якогось пороку або
доброчесність може його оточує і залишає йогострибки
працює летить в уяві почуттів змушує серце фунт на
цей раз досягти кінцевої свободи людини, яка не
судити по їх діям істота жити вільно .
Одного разу йшов занадто швидко вдалося втратити
мене стояв пізніше відновилися з диханням скринінгу і
впевненості у відновленні і наполягав жив, як якщо б
один постріл зробив повільний, але стійкий і впевнений
крок повертається в божевільній гонці світугонка
називається життя було для неї, що я боровся і досяг
мети бути щасливим, щоб бути добре розташований в
перспективі ... через бореться самотужки , необхідно
свободи, і це сестра самотності, а Вирушаючи завжди
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виділяється тільки перший інарешті, ви можете бути
тільки себе перший і останній пробіг поодинці , коли це
було бойовий дух, але ми ніколи не самотній є життя
попереду і що перебуває у віданні жити і бути першим і
останнім , коли ми починаємо цикл природно,
щовідправляються в минулому, але бувають моменти,
коли ми виграємо, таким чином, перша життя на
одному місці, а інший в минулому, але ніколи не
зупинятися, так що ніяких бігун в гонці житті ми
завжди перемагає і в той же час втратити і це те , що
боротися і добитися успіху в житті!
Працює на дозвіллі розмірковував , equacionei і,
нарешті , взяв партійний дію на занепокоєнні людини
стає нещасним, коли живе не тільки тоді, коли не
можуть винести , щоб бути спокійним необхідно шукати
щастя, що приходить зсередини , тому що ми прагнемо
щось з нетерпінням ззовніа також це занепокоєння
робить нас сумними терпіти самотність і зупинки
зміцнює нас бути досягнуто живемо самі з собою досяг
щасливою повноти той, хто нічого не шукає, бо він був
знайдений не думав про це з аутизмом способом життя,
але найбільшого щастязнаходиться всередині нас .
6tar там ... 6tar там , коли не питають ... 6tar , коли
немає необхідності ... 6tar там , коли ви хочете ... 6tar
там , навіть якщо не ... 6tar там , коли я не відчуваю ...
6tar там , коли менеполум'я ... 6tar там , коли ти
думаєш про мене ... є 6tar про те, що приходить ... 6tar
там , коли ви собі уявити ... 6tar там навіть не бажаючи
... 6tar там просто, тому що так ... 6tar там , коли
менелюбов ... 6tar там , тому що ви існуєте ... 6tar там ,
тому що ви мрієте зі мною ... 6tar там бути тут ... 6tar
завжди там ... Те, що я думаю, 6tar там ...
Якщо коли-небудь побачити тебе , і сказати, що
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подивився цікавий дівчина дівчина , ви щось в
яскравий погляд веселий та ігристих посмішкою були
жінки для тих, хто хоче красиві і чуттєві епох, такі, що
спокусив мене , і коли-небудь просто хотів, щоб
відчули gostas-ви магія?Це був мій день- у - день.
Одного разу я думав, що все, що тільки тому, що вона
є, не знаю, що я скажу, а потім написати відрізняється
навіть побоюються, що мріяв бути і не знаючи, що
повинно було статися, я намагався описати те, що
коли-небудь побачити тут закінчилася поїздка на
одному зі світутиша, яка існує і що хтось постраждав
думаю, хтось повинен робити, щоб робити те , що інші
не вистачає мужності не діють , але вони знають, як
проігнорувати добробуту тих, хто не знає, як дивитися і
бачити кинути палити і думати!Видалити сигарету ,
зіткнення починається залишилася зцілення бажання.
Я напишу , щоб вигнати і творити.Вони проводять дві
хвилини починається правду пишуть і щось ще ви не
ви.Я відчуваю, що я не можу, з іншого боку відчуваю,
воїна, який має справжню , перемогу .16 хвилин від
видалення сигарети, зростає бажання запалити його
.Все йде , коли ви відчуваєте, що відбувається .
Я маю на увазі, так що вам доведеться почекати
.Слабкість позиву бажанням перемогти все буде так, як
захід .Існують в постійному контакті з бажанням .Я
думаю, що півгодини після останнього часу я бачу себе
, і я відчуваю, коли він обігнав час .Подорожі в
секундах , протягом декількох хвилин подібні ракети,
щоб відсвяткувати кожен аванс.Я відчуваю трохи ,
думаючи , як я буду досягати заздалегідь.Існує
невдачею, тому що є сигарети доступу.35 хвилин ось
акт я хочу, щоб скасувати .
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Не думав , діяв механічно і процесуальної режим.
У мене була ця доступ в процесі вимирання ситуації.
Recoloco мені швидкоплинне , спонтанне народження
.Слова, речення з дією і зв'язку .Я чую по радіо, що
план може перервати , я розмірковую і відчувати себе з
півночі .Більше 45 хвилин і ось ще одну сигарету, я
думаю , що, звичайно !Все, крім майже всі змушує мене
думати , і що ми повинні протистояти.
Це годину з результатом 20 років 30 у мене є .
Ми живемо 66 % життя, думаючи про 100%, що на 33%
може дати нам .Була складною , але пояснити .
Якби я дійсно повинні боротися і амбіції, щоб вивчити
засоби , щоб діяти
Чи не легко, не важко повернутися до паління в "
просто " сигарети.З'являється в той час , і виконуйте
маршрут, який не виступає.
Я , звичайно, палити на ситуацію.Моя природа була
містити чистоту.
Вони провели
esfumacei .
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Чи будете ви вийти , щось Sortir .Я почав посміхатися,
думаючи, що щось збираєтеся отримати .
Найпростіший був здатися , але я б наполягати.
Зміцнення і думав тільки сказати, що я виграв.
Неприродний щось ненормальне .Поки я роздумую ,
кращий тип прикидається спати.
Воля прийти , але я не втечу .Я не світло, але енергія
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ніколи не пропустите .
Я відчуваю силу блискавки, які ніколи не затьмарить
мене .Я зміню це , не вагаючись, щоб перетворити все.
І я знаю, бо я це зроблю.
Спокійно і банально сигарет, кілька неохоче , ніж
дратує.
Коли в один прекрасний день Чайка come'll прошу вас
повернути вас було те, що зробив не тоді, коли нічого
не хотів, щоб все втрачено я буду робити без тебе
розкриттям , що пристрасть була гігантська любов і
завжди підкованих , думаючи про вас , за допомогою
якихя втратив тут, ви там , як я хотів бути вулкан
подобається перемішати ваше серце, що гігант любов,
завжди тріумфує в будь-якому місці я відчув глибоке
бажання , що доносяться з мого світу ви завжди хотіли
,
особливо,
коли
ти
смієшся
погляд
щастя
булосильніше, ніж всієї електроенергії , через який
проходять усі струм, який пов'язує нас і ніколи не
відокремлює нас ніколи не було наміру випадкової
зустрічі собі міст через річку , де тротуар вже
позначало нічого не побачив фігуру і побіг і сховавсяЯ
читав в папері солодкі слова , як мед букв були фігня
була сенс і були поховані в минулому те, що вітер дме і
думав , що особи пофарбовані з пензлем у нелюбимої
рамках , що ви були частиною отриманої мистецтва
були написані на екрані, бувтаких віків.
фігура
Біжіть , побіг , але він схопив мене і потягнув мене ,
взяв мене з собою .
Проклятий фігуру, що ми не бачимо, але що
поширюється.Він невпізнанний форма казковим досвід
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вигляд.Пробурмотів цифру: ви боїтеся людини без
обличчя !
Так - відповів я з деяким острахом.Не бійся , бо я існую
тільки в присутності світла .
Я вже говорив про світло і енергії, але ніколи не
людину, чиє обличчя з'являється знають і хтиво і
запустити біжать без досягнення вашої фізичної.
Цифра істота темряви, які не можуть жити без
світла.Дивно це тінь, яка приховує вас в темряві й тиші
.Але стрибків світла і цей капелюх ostentas безликих ,
чорний.Я
піднімаюся
до
небес,
збільшити
з
спотворенням ваш погляд і метаморфічних світла
.Уздовж річки небо, як нікому річка з Султаном повітря
зневіри і відповідати зі швидкістю чорних небес і
densifico мені кинути кристал і гострий дощ .Але для
людини без обличчя води проникає моє тіло і мій
власний
великий
габардин
не
допомогти
.Він
виготовлений з тіні.Ці уявні цифри були відтворені
мною в мертвій ночі, гонитва рятуючись від темряви і
світла попиту .
Я друг нещастя тіні.
Все зло цифра не існує.
Це не вистачає зовнішній вигляд.
Крик у вигляді довічного задоволенням виходить з
темної душі,
Почуття захисту для інших, і страшенно душа гуд.
Що піднімається , ні опускається,
піднімається на шахраїв лайна.

але

завжди

Те, що ви бачите насправді високий і не падіння скелі.
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На висотах хвиль, де зелені брехні і синіх зникає.
Перенапруги Red Alert , як принципи інших людей.
Темно , похмуро , легковажна не завжди присутній, як
це поглиблює відчай гучним і безмовному крику .
За словами відноситься зустрітися з надприродним
магію, яка включає пристрасть.
Без улову, буква за буквою будує літературний стіна
слів приходить неминучий факт ... де тече листи і
сльози непорушною задоволеності якого істота не
проти, але , як вона стає оновленою і виникає через
перервиантарктичний лід, який відштовхує власне
чарівництво перебувати серед сліпучих істот і як це
відходить на палаючий вогонь бажання вимовляється
довго оголошено.Він пише і переводить душу вилив
створення машини.Серед ліній і приказок ось що він
думає і інші коментарі.
запаморочення
Початок , скелі , тому що час не ефемерним
.Паралельно падають на невдалий старт, arrefeço .У
навшпиньках баланс мене, і я стрибати, пірнати.Я не
зірвати мене , схопився і представив запаморочення
.Швидкий серце вражений чимось, що я собі подорож
.На передній панелі , я побачив життя в другій ковзати
по повітрю.Це було вільне падіння хіт цієї осені грунт
... мокрий смоли дорога світить в повітрі дихальним тлі
холодно!Мокрий асфальт відчуваю прісної води , яка
світиться в темряві пам'ятаю яскравий і блискучий небо
, і воно було настільки сильним, що земля , сильно
впливають на це зруйнувати те, що за цим піде
.Годинник зупинився і увічнив момент його думки.На
швидкостях вище вітер дув у штопор і Coiling сам
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повернувся і встав, піднявся , повернувся в попередній
момент , немає пізніше назве його так , піднімаючи
падіння при падінні стрімко зростає.
Гордість відчуваю, що я бачу іншої страждав хтось
відчував і ніколи не бачили один одного в шкіру інших
надії ніколи не sofrais піднімається дух допомоги та
взаємодопомоги у відносинах є валуни ці перешкоди,
створюючи гордість народився отак вЯ віра, тому що
світ став боротися до кінця і переконатися, що ви і бути
, нарешті, і дістатися до суті , щоб дізнатися один
одного і їх світу з фехтування в мистецтві парканом,
щоб завдати ударів все йде через почуття хіта до
кінцямеч бореться страждають ненавмисно потужність
передачі , щоб виграти і мають сяє бути переможцем і
переможеним при падінні , відчувати біль, але
піднімається і опускається за це боєць, який виграє
біль собі ввисокий останній акт , і ми припускаємо , про
славу переможця і переможеного всі бійці заслуговують
бажаної перемоги .
Того ранку
Це був легковажним і тривожні світанок сльози не
далеко від надмірної плакала це має сенс в умовах
застарілої вологою вранці вже ніч передувала минув
час прийшов крик і сказав, щоб стежити за сонцем,
щоб прийти і випарюють сльозибігла і світ з хмарами
просто посмішкою сказав уражених вирішив мене , щоб
вирішити, для чого повинен був прийти буде
контролювати, і це дійсно випробувати , було прийнято
рішення не з'явився з нізвідки ви повинна вийти ,
відчуваючи,
що
фонд
був
відчуваючи
хвилинуставлення до алкоголю від про мужність і
стійкість подається в мене надію розриву і уточненні
туман і підступний вітер прийшло бажання домогтися
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чогось, що б досягти.
Удача буде запущений часу, щоб любити себе і
прогресу в боротьбі і битви бездоганно постріл був
точним на наступні дні вдарив покажчик читання
годин, хвилин і секунд і звільнив мене, як за помахом
чарівної палички в цей деньрадість і веселість бачив
більше, ніж більшість людей було по-іншому лоза
розум, безумовно, відбудеться би просто surtir .
вебЯ подивився серйозно навколо мене побачив краєвид і
те не бридко виглядав суспільства бачив мережі, де все
пов'язано і все , але я думав, що павук був сюжет
справжня драма смерть була візит павука і полотно
було для неївид вечері взяв павука, який постраждав
найбільш і найменш ткали вжалила людей і, як це
заснув цю поїдає calhava всі мріяли , що ті, хто помер у
своєму веб -павук жахливою смертю припинив своє
існування і смертність стане жертвою це буломрія бути
безсмертним , не побоюючись веб- сайтів, павука і
життя все піддаватися, але це до нас, щоб сформувати
мережу і може бути добре для життя не одержати
потворні мають волю до життя, а не дивитися павука,
як наприкінці , алеале кінець циклу компанії / WEB
який завжди під будівництво Будівництво полотно
розвивається і павука рішення не є інтернет , потворні
павук і мою уяву.
Кава вогні горить сигарета між злом і смаженої кави
отримати це цей простір просторі, добре взяли участь ,
куди люди приходять звідусіль я бачу себе в
майбутньому, щоб створити цикл в цьому просторі , де
я пишу, а потім є метая сподіваюся, що досягається
приблизно 2000 годин, з яких близько однієї на
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присвятити себе день в цьому просторі , яким
спеціально кави вогні , де я сподіваюся висвітлити лінії
між мій день- у - день відчувати себе спокійно енергії
навіть для instant'll вести щоденний процеснаписати
постійна створювати, бродити, мислення і письма є те,
що я знайти цікавою і складною морської представити
себе в моїх морях світу між нижньою є життя!Плавати в
океані письмовій формі , де я бачу подачі чорнила для
створення красивих ліній між текстами , фрази , вірші
або навіть прості думки без пильної уваги і опадів,
навіть напруга дійсно існує наміри в моїй океану
полювання на листи з гарпунами для досягнення у
фоновому режимісерця, які відчувають себе різні
емоції, відчуття, але важливо те, щоб зануритися в
нашому море і особливо люблю різних морях.
Я світло Ліхтар харчування до енергетичної ось
видаляє
з
підсвічуванням
порожня,
почуття
прокидається
в
мені
бажання
нескінченний
трапляється, що світиться полум'я загоряється в другій
половині дня проходить повільно, дуже ледачий світло
пробуджує яскравий зовнішній вигляд і, якщо
приходить виграш у присутності пізнання не випускає
щільний аромат, інтенсивний і заразних ось запах,
який відчуває задоволення вдихати і наскільки добре
кожен день ніколи не дихати одним повітрям
посміхатися усмішка не завжди точні , але те, що
робить вас красивоюінтимна посмішка , знак радості і
лікування, як захоплення дуже природно і розслаблено
позачасовий радість, коли розумно посмішка вдарив
мене жар, що хитро не шкода , а коли ти торкаєшся до
мене відрізняється stunning'm трохи глибокі роздуми на
мить, як щастяз'являється в реальності подвійності
веселою усмішкою на дуже світлими, як я іноді бачив.
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Фаду фадо призначення, який знаменує собою
ностальгію без віку далекому пустелі, але дуже близько
до штаб- квартирі, щоб ви бажаєте хочу тільки ви
відчуваєте, належать не все, що я пишу , але я
відчуваю, що я пишу.
Ось простий , але не зменшується слово , що моє серце
прислухаючись до вітру в аеродинамічній довірити
прийняти вас кілька слів написав з дощем, що з посади
буде сказати вам , що б зробити дизайн ВС своїми
променями , і виЯ б сказав, що ви свою енергію і для
вас моє сонце завжди сяятиме навіть у дні , коли сніг
був цей , думаючи , що вітер завжди дув .
Думати, міркувати і діяти або не працювати не
виражена і відчуває, як важко відчувати і виражати не
тільки
іноді
достатньо
просто
існувати,
але
відображають , перш ніж реагувати як процес почуття і
робити вигляд, в якості контрольної думка акту чи
нізакон тепер ось мудрішими, то прикидатися.
Це відчуття після потім швидше відображають реакцію,
яка не може відчувати себе також можете повісити
іноді тиші думати і просто залишитися в присутності ,
що означає буття .
Перешкодою не є перешкодою , щоб виграти саме шоу
без страху іноді відчуваю виконавцем , але інтерес
жити і боротися за нас, щоб розвивати це іноді буде
рости і вчитися в боротьбі за життя , ми завжди повинні
реагувати
на
втрату
нещастя
подолати
перешкодмаксимізації
я
долаю
це
максимальне
задоволення, щоб виграти і дати нам правильне
значення для подолання нами і отримати значення у
вивченні з поразок і остаточно виграє суть життя.
Морський закрученого води прокатки в море , пісок
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спінінг краплях по зернятку вітер каталися по підлозі ,
візьміть з одного боку океан падає з іншим пісок
морський, як господар , змоченою у вільно себе
сторони ,звільняє себе розширює сенс того, хто мав
усе, що в їхніх руках, але не всі , не всі досягається
іноді тікає руки між тим, що ми відчуваємо в наших
серцях і руках у всіх є гострі відчуття і зловити , яке
виникає формуваннявихор.
Не те , що сказати вам , це правда , але це не
абсолютна брехня !
Палаючий біль втрати .Де, але де ти ?Те, що я зробив?
Я не мрію , тому що я не сплю чекати.
Ви прийдете , врятує мене від цього шум тремтячи мені
, скасувати мене , зламати мене і розбещує і каже, що
ви , ні!Там , де я , я хочу більше, я не можу залишити
тільки життя і дихання .
Шлях через фронтах і ось те, що тримає мене рухатися
вперед.
Тому що відступ і повернутися туди, де я навіть не
думаю, чи бути .
Я хочу втекти, від сигарети , зіткнення на скелях і
фульмінати .
Моє серце , як це сигарети, який виходить з бажанням
відродити ви будете один, що штовхає мене і вузлів ,
розв'язує .Я б не , не хочу бути вільним нитка, що
зв'язку надходить ручок.
Не хочу бути тим, що ви говорите або говорять про
мене , я хочу, щоб те, що я відчуваю.
Цей вузол , не бачить, що душить і стискає і руйнує .
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Цей зв'язок буде порушена.
Все повертається до нуля.Я просто хочу бути 0 без
будь-яких логічного продовження , не хочу бути
позитивним чи негативним, але ви наполягаєте, що ви
повинні зробити , і сталося.
Дозвольте .
Чому плачеш?
Я не знаю, але завжди знаю , чому сльози падіння і
вільно, я також знаю, тому що іноді я біжу в помилках
інших і тому що я тримаю провести .
Я хочу плакати, я хочу кинути мене .Це гіркоту
відчуття, що залишає мене з теплою холодної
тремтінням, яка, однак варто ваших сліз, і сміятися і
відчувати.Кінець
буде
піклуватися
про
кінець
досягнутої сльозам не виселили , але завжди ховається
і біжить в обличчя сльозогінний байдужості .
Я думав, як і ви.Так банально, так як те, що ви
думаєте, є стандартними .
Мене не хвилює, що казка , я хочу бачити, що ви не
можете дати мені те, що мені потрібно, і не вам.
Хочете мене .Для тебе я хочу, щоб ви, як ви завжди
були, що думав, що він те, що ви були і де ви не були ,
ви робили, як ви зробите .
Я мене .
Я не знаю, як я почав цю історію, я думаю, мало хто
буде досягти, але не має жодного стрілку ні лук, не
кажучи вже про цілі.
У мене немає мети , щоб вдарити , я навіть не
зважений Тар'я , я відчуваю, що я досягну в себе ,
198

стрілка наводиться в серці, так що моя біль.Самотнє
серце , відзначений інсульту, ніж оживляє , біль
занадто сильна воля , щоб накачати .
Я не безкоштовно.Я ніколи не буде абсолютно
безкоштовно , люблю свою свободу, але я відчуваю
себе зобов'язаним тим, хто має любов для мене.
Тому що вони люблять мене ?
Дуже хотілося б.Вони хочуть бути вільними і
прикріпити до когось .Хочеш, щоб я відчуваю себе
самотнім і непомітно.
Я не хочу, щоб щось зрозуміти , не хочуть думати ні
про що , бо я вторгнутися , я хочу від наближається .
Я не хочу любові кажуть, свобода .Я просто хочу, щоб
кинути , що є в мені .
Біль, втрата .Не було і більше не є.
Настав момент, не відчуваючи себе вліво.
Ця природа, щоб зробити і скасувати і більше, щоб
сказати, що ми будемо робити.
Я не хочу нічого робити, не хочуть йти, я хочу йти
туди, де я не отримую .
Будьте пішов, і нічого не принесе.
Не плач, не сміятися, не думай, не виглядати і
відчувати себе , як я не помер.
Що трагедія !
І я повинен йти в один прекрасний день я також
піддався.
Чому ?Так, я дивуюся, чому це , чому, але не хочу
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думати , що було передано .
Не хочу битися, не хочу бути як хтось, хто ніколи не
був.
Голос переслідує, хто нарікає .
Почекай .
Я подорожую, я приходять і йдуть терпляче .
Що я можу сказати , я не маю, не так багато, а інший
так мені не вистачає .
Вторгається мені розповідати мені не хочеться.Я не
хочу.
Я не хочу , щоб повернутися , я хочу бути тут , коли
грає музика, і вітер дме.
Не хочу бути диявола , не хочу бути ангелом , не хочу
рай чи пекло .Я хочу землю , де все існує.
Не хочу піти, я залишаюся там , де я , я хочу, щоб все
там, тільки я простір, щоб дихати і думати на ньому.
Уявіть собі, і створити свій власний існування.
Я просто хочу дихати.Хочеш, щоб я вільно, як повітря,
яким ми дихаємо.
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Я писав, що відбуватиметься після прочитання , що моя
істота хоче передати .
Я знаю, що це не так просто.Я думаю, що багато не
буде сказано, багато чого також те, що не зрозуміють.
Я відкидаю .
Люті хочете відкинути те , що збіднює мене .
У тривіальні речі не мають ніякого місця в серці є
багато емоцій.
Те, що ми бачимо на перший погляд, ви можете
відзначити у своєму серці.
Він не може прийняти його , не хочуть бачити, але
відчувати, що ваші очі бачать.
Ніколи не відкривайте очі в серце, тому що він не може
бачити і страждає.
Я тут.
Чи бачите ви мене ?Я думаю , що ні!Чи можете ви
відчути мене ?Крім того, я думаю , немає !Що ви бачите
в мені ?
Гм , я був тут, щоб ти esquecesses мене , не може
стояти не доведеться вам , тому що те, що нас
об'єднує, іноді відділяє нас , але я кажу вам , що я тут.
Я не буду прикидатися,
Я напишу і нехай він текти.
Те, що я пишу, безсумнівно, сльоза.
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Як я вже писав сльозу , як це, сумно, самотньо ,
мокрий , пухкий .
Дозвольте мені витерти сльози, біль, ваша печаль, свій
самотність, що задуха, яке має бути на самоті.
Дозвольте мені лизати твої сльози, я п'ю цей біль ви
відчуваєте
Тільки один.Я , це я, тільки я !
Як я ?Тільки я .
Почуття розширюється по- справжньому відчути біль.
Як це відчувати, що ми є.Я думаю про збирається за те,
що приходить з- за кордону.
Всередину знаю, що я існую , існують для інших просто
не дивляться на нас , але ніколи не побачити те ж
саме, що я звільняю сторінок, на окремих аркушах ,
вільні пропозиції , вільні сторінки, окремих аркушів ,
вільні фрази, хочу, щоб все , щоб відірватися , не
хочутьзберегти що-небудь , я можу очистити себе,
просто так evoluirei , що все, що я пишу , все evaporize
, esvaísse в листі вироку більше болю , кожне слово
ваш біль , я пишу, щоб звільнити мене .Не хочу, щоб
страждати.
Ще один день в першій половині дня, свіже ранкове
повітря , шумно занадто.Я хочу ніч, тиха ніч , де я бачу
в темряві світло, який ви носите з собою .
Давайте об'єднаємо тишу і темряву.
Давайте зробимо світла затемнення .Сторін , кути ,
брелоки , заклинання, вірші, фрази.
Я хочу бути твоїм світло в темну ніч .
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Як я дозволю собі перейти в кутах глибоких припливів
грати гуслі високу Русалка .Я хочу залишитися і
дивитися на вас , не кажучи вам , що я буду писати .
Щоб ніколи не забуду тебе .
Нічого !Не зробив нічого,
Мета цих слів є недійсним .Я не хочу, щоб ви читали,
ми більше не хочу писати в один прекрасний день хочу
тобі сказати .
Але тепер просто хотів трохи нічого .
Я не знаю, якщо ви будете читати, тим більше
зрозуміти, що я повинен сказати вам .
Що хочу, щоб ви помітите, що entendas і все, але
доводиться мені , і там ви можете розраховувати на
мене .Але нікому не кажіть .
Я буду чекати смерті decepe мене .
Смерть ?Там немає смерті !
І це завжди присутня.Я не боюся смерті , але втратити
тебе .
Не те, щоб щось мені боляче , але досвід того, і не
маючи різниця буття, як це може бути ?
Я не хочу нічого, крім мало і багато всього, що я хочу,
я не хочу нічого , я повторюю , у мене було все , коли
я не знаю, і тепер я знаю, що я нічого не хочу ,
відкидаючи те, що є, і ні, я буду вільний, вільний від
усього , щоб менізв'язку і напишіть мені гіркоту , тобто
мають .
Просто я хочу бути!
Чи можу я бути просто мене ?Та мені і все, це нічого,
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що я не хочу." Timeless "
Хіт
і
почали
бити
безперервно
вдарив
з
безпрецедентним потоком аномалії або не поранення ,
то в один прекрасний день не більше відкрита ,
повертаючись зробити це було відкритим і миттєво
близько, як я буду вимовляти, була моя , але завжди в
моємувашого замовлення , ви і я в слово , то серце !
Глибока печаль в тому,
Чи не відомо , щоб бути в курсі і вчитися жити з вашою
інтимної ось , розрив є незначним і мають
приналежність є те, що завжди зникає , як ніби на знак
капітуляції , чи не небажання , по суті хочу бути тільки
становить від себеви можете побачити у фоновому
режимі наш внутрішній і там ми бачимо, що немає
нічого більш поступається, щоб проявити більше ось
маніфесту думаю , я не дозволяю , щоб висловити ,
наскільки нижчий рівень , на якому ми ставимо себе ми
побачимо, як вища я ,стає все більш близькі до
нескінченно малої завжди було цікаво, утопічний ось
народитися, жити і вчитися , і коли ви дійсно зрозуміти
, знає, що значно відійшов від усього і знаю самого
себе, що змінилося?
Все в моїй тихій світі!Чому ?
Тому що я хочу, щоб змінити і обличчя все, але майже
всі приходять з мого світу мій світ мовчить?Це інтелект,
який говорить мені, щоб зробити правильну річ так !
Уявляєте ?!Розмір стратосфері без розширення меж
входить розчарування магії передчасно при рівні
самого завжди з темним появи істинної ілюзії слова вже
говорив
розчарування
ілюзії
;Дора
покоління
внутрішніх конфліктів простий агонії , яка б'є будь-яку
гармонію.
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Загадковий , глибокий і чутливі, що це необов'язковий
лист енергією, багато більше букв або букви трохи
слів.
Ось менгир , який буде седиментации і писати багато
мало говориться.
У порожніх речах ви прийдете багато будуть ті, які
залишають вас , інші не витримає.Щоб повідомити вам ,
що
більше
для
жорсткий
боєць,
але
ви
"використовувати " , що мало хто буде стояти, але ті,
всередині внутрішній маленький мають значення , що
тільки ви можете отримати.Жити , рости , вчитися і у
фоновому режимі завжди мало утопічного курсі .
Ось день по чуть -чуть, хочу просто ще дізнатися , що
лист було об'єднати знаючим звичайного знання
наукового знання , вони обидва пояснити тільки з
глибокою мудрістю, яка зчитується +
Я почну , де я хочу, щоб закінчити.
Дим розширює інтер'єр моєї кімнати .Для моєї
внутрішньої Крім того, це порушується.Я хочу, щоб
порвати з вами і з іншими.
Я отримаю?
Сила , сила і сила , яка не дає мені спокою і каже мені ,
щоб рухатися вперед без страху!
Ви будете в кінцевому перед моїми днів.
Всі зовнішні буду відкидати , як я буду себе почувати
... Я не знаю , але тут я залишаю мій маленький
розповідь на цій сторінці , ви підняли мою цікавість
маленьку історію .
Те, що я скажу вам на цих сторінках для мене , щоб
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знайти справжню сутність , яка живе в мені, без
зовнішнього світу.
Як це можливо, ми побачимо, як я опишу свою історію.
Для більше не заздалегідь, відступити дійсно готовий
до роботи.Куріння продовжує пронизувати цей простір.
Ця історія починається там , де закінчується.
Те, що я говорю вам , щоб боротися все.Давайте
подивимося, якщо я можу отримати до кінця і сказати,
що я зробив все , і нічого, як максимізація внутрішньої
сутності.
Приїхав сюди в коротко на сигарети склала кількість
прочитаних сторінок , чому.
Давайте бій, це буде мати довжину часу
Сопра в годинах, протягом
секундах.Всі Кінчено !

декількох

хвилин,

в

Я почну , де я в кінцевому підсумку .
Я готовий це заборонено пронизує вікно і викиди в
повітря , я хочу бути дим там тільки повітря .
Я просто хочу, щоб дихати повітрям
Я хочу, щоб плавати і уявіть , що тут скажеш.Те, що я
не хочу робити , почати нарешті завжди роблять ті ж
помилки.
Битва далеко не заблокований.
Те, що я хочу донести це почуття, ситуації і конфлікти.
І боротьба з перемогою на істота, яка я був .Я хочу
бути іншою, фігура переслідує мене .
Мій власний усвідомлення того, що попереджає мене і
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каже мені : з'являються підкорює
Тут я стою , але боротьба проти руху , що Чейз .
Моя головна, приходить до моєї особи .Звільніть себе ,
розширити себе , дозвольте мені бути вам через мене .
Початок тут те, що я буду.Які питання , перейдіть , не
моргнувши оком, ось цифра , яка не дає мені спокою.
Чи , повториться і відроджується, щоб жити і
відчувати.Ні демагогія і ілюзії, не жити , що ви не
можете бачити .
Тому що тільки тоді ви прогрес, встати і сказати .
Я хочу, щоб те, що я є, я це я .
Будучи, що я був і що цифра буде .
Я буду, як я собі .Коли за мною женеться , я скажу вам
рухатися вперед.
Облицювання мене і звільнити мене .Нарешті все ж
почати.
Все, що думка .Остерігайтеся це буде переслідувати
вас і кінець кабелю ви є друзями.
Немає більше шкода цього моменту.Досягнуто кінець
мук, він доторкнувся до мене і шепнув мені , ти тут?
Зараз кінець початку , що я буду повідомляти тут.
Зараз я говорю , просто прийти до мене і включає в
себе мене до перемоги.
Майор мені перетворити в тебе .Мають мене !
Ви будете востаннє мій запах.Так, ви будете йти .
Чи не показувати мені сумно з Вашого від'їзду .До речі
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, я дивлюся на вашому шляху.
Перейти як ви прийшли , як ви прийшли.Я не хочу,
щоб ти , ви, швидше хаотичний біда.Ваша присутність є
образою .
Я знаю, що для вас, ніколи не вигравав , тільки
втратили.
Ти, як куріння сигарет одному захворювання.
Частина і їхати , їхати збираєтеся, що після прибуття
там не буде.Як я вже сказав, Emano на ваш запах, який
тільки ... IRES отримати інший аромат і аромат.
Може бути, ви не ви, можливо , знаєте , не будь на
увазі, що provocas вас .
Оскільки я знаю, ви пам'ятаєте, кілька років.Досить
тепер , що тут лежить бажання продовжувати з вами .
Я стогнати у вашій присутності вважалося спочатку ,
але ознакою для лікування легких нездужань .
Підлягають і створити наш зв'язку , однак жахливе і
ілюзорне задоволення умов життя мало слабких .Смію
позбавленням .Тому що тільки тоді буде світло і
природно, так , що мене годує.
Прохолодний , спокійний, теплий і гармонійний буде
компенсація
Природний вітер тече, як час завжди відчував з його
півночі .Повітряні потоки bafejado проти нас буде бурі ,
які стоять перед нами , це тільки природно, що дим від
самого повітря.
В якому ми знаходимо в природі за межами і всередині
гармонії вільних струмів.
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Квіти, зростає і зміцнює самий корінь звільнення .Уиллс
однозначний наша зустріч дуже рожевий часів
пустельних пісків в межах зміцнюючий розум.Піднятися
звільняючи
вульгарний
образ
людини,
до
ексцентричності інтимних стосунків, що відокремлює
нас .Ми різні , я природним і органічним ти штучні і
синтетичні і , отже, не exprimas без мене.Без акту,
який буде нейтралізувати, ви будете робити мене
щасливим .
Я відкрию двері, щоб ви прийшли поговорити зі
мною.Але я залишу це прочиненими , щоб вийти
незабаром після цього.Малюнок ви усвідомлюєте свою
поширення, consomes мені терпіння заворушень.Ви , і
Ви будете трохи велике значення.
У всіх нас є ці дурні етапи, як правило, у дітей.
Але якщо вони говорять нам, у дорослих, щоб
звільнити дитину , ми повинні в нас , то я був з тобою
погано фаза .Я повертаюся до спокою пацієнта.
Ви можете йти , я замкнути двері .Досить знаю , навіщо
ви прийшли , але також знати , де ти йдеш.
Розрив у ширину , ширше думав кинути тебе .
Біжіть , без мене, укладає вас і вибухає.З першого дня
, в який слово було моя фраза , але не кажіть мені,
коли поруч ти скажи мені , привіт, я тут, але, звичайно,
Ваша поїздка буде повернення до важкою, але
гармонійного реальності так , щоб він або нехай
вторгнутися ,ми маємо те , що ми шукаємо?Так що
слово від вас , це до побачення.
І ви прийшли йде починаючи ...
Це було в останній раз ... Міс йде , щоб піти.Сльоза
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впала, і загасили крик.
Мотузка , яка пов'язує мене , це не те ж саме, що
задихається мене .Вузол на шиї , висить на волосині.
Estrangulas розум і sufocas свідомість .
Що ви пропонуєте повільна смерть омолодити і йти по
цьому шляху і говорити так , як ми зробили.Ніколи не
буде стерти біль гостро , ніж один удар скоротити
ламінату хрипкий концерт.
У верхній частині боронування пам'яті і примарним
ударом.Чи був ваш дихотомічне наявність між тим і не
бути.Життя розглядається у фотографічних моментів,
які всі магазини і миттєво наливається .Тому що ви
живете в мене з мене .Стирає свою долю і жити
фракції.
Це нескінченне почуття поширюється на наступні
моменти .Як літати без залишаючи свого робочого
місця.
Це час не зупинити, бо дихати і ви можете коли-небудь
, що змушує вас дихати.
Житлова сильна,
дихання не живе.

як

прагнення

дихати.Але

тільки

Коли ви залишити вас жити не зупинити подих.
Таким чином , те, що
безпорадному зображення.

це

те,

що

виникає

в

Без обмежень або наслідків , до наступного кроку.Це
виходить з бути інший будь-який момент проноситься
нам, що ми насправді , ілюзія самобичування скелі ,
щоб жити, поки ми живі, що рухається нами природа,
яка оточує нас постійно, і тільки відволікає нас , я маю
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на увазі, що всічас поглинання призначений для
використання в ілюзорний розум, оскільки природа
відображає всі кадри випадково і найвищою мірою
перевищення кожен момент форми руху людини.
Що виникає навколо фігури себе поза що збільшує
інтер'єр, але тільки захопити почуття неуважності є
більше істота, яка спонукає нас мати- природа.Якщо в
будь-який
час
,
доброчесних
,
суперечливих
вторгається ви засвоюється в момент увазі ці записи не
може зрівнятися з навчання і будь обертів.
На щастя стрибків, величезний і далекий думку.
Я хотів би поговорити про ... Ви самі вирішуєте, завжди
manobraste .
Реверсивний ролі говорить мовчати.
Політ слова актом.Як ігнорувати вас і взяти вас від .
Ви літають в аеродинамічній тіні.Тому що ви
приховуєте , з'являючись тому, коли ви цього хочете.
Хіба ви не бачите ?
Дайте Собі іншого , ви будете мати ще один друг, який
не ваш простий біда.
Вона виникає запотівання.
Таким чином, було що підрахунок до десяти, я
зрозумів, наскільки vislumbramento момент знімка
майбутнього вікна були відчинені, і тільки для
перегляду в минулому дим розширюється і як клацання
майбутньому стане великий і багатий .
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