SUN KU - светлината на истината
Непретенциозен съображения направени в
добро оформление , много доза независимост , дълбоко
, интересно , както виждаме на взаимодействието на
много добри идеи , които са довели стъпка да разкажа
една история с морална , че е поуката от историята ...
тази история около два работни конекойто направи
пътешествие през древната Япония , тъй като по време
на откриването , сивата магарето е зареден със сол ,
много тежък товар ;черен задник ръководи до
местоназначението си каравана , защото той имаше
много лек товар , взе гъба до хваленето на късмета си
е много груб начин сивото не можеше да издържа и ще
умре , когато усилието препъни пада в голяма локва
вода derretendo-ако половината от натоварването ,
черен задник смая гледане невероятния късмет
половинка , че там отива повдигане , облекчаване на
приема на това, което бе останало от такса .Водени от
ревност , хвърлен във водата с надеждата същата
съдба .
The гъба, напоена с вода като така е почти невъзможно
да се черно дори да се изправя, разбира се в крайна
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сметка да се поддава на умората и да умре .
Истории за дядо
Любовта е като дъга , не винаги е налице , но винаги
се появява !Утопична теория хаоса формулиран 1 = 1
+ 1 = 2 : 2 = 1а Rainbow Spiral утопия многофакторна
любов завършва при максимална мощност лице на
радиация , цъфти в слънцето - земята изтича ,
слънцето вдъхновява същите цветоведа рисувам света
- дишам , да ви вдъхновим в същия въздух от любов и
аз съм всички цветове, за да рисуват вашия свят !All
част от начина, по който се чувствам нещата и има
неща, които се обединяват , други отделни , но
истината не крие факти .Първият ми спомен просто
просто трябва спомени , в която абсорбира
споразумение по ярък ден , и приготви ми със силата
на светлината от тъмнината , и ще разпределя мощност
и енергия за целия constelar общност .Аз се поставям
да мисля ако един ден да бъде на разстояние ?Ако
някой ден да е на разстояние , би разрушител ,
страшно , шумна , или е безмилостен светъл , красив ,
лъчезарен и енергичен .Всеки лъч е като хора с
различни характеристики , различни начини на
действие , по-различна светлина , т.е. всеки лъч / да
бъде уникален и ексклузивен .Ами ако един ден да
бъде на разстояние най-малко , че е оригинален .Всеки
лъч има формата на действие , като по всяко време
хората , които споделят в пъти възниква фракции
.Дали сме в качеството на гредата / да , можем да
променим
посоката и целта.По отношение на
дестинации и за първи път ще се позове на името на
Бог един ден дойде , за да разговаряте убеждения и
вяра с Koran последовател , който ми каза следната
история , която ще опиша : вие сте дадена играза ръце
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и яростни помолим Бог да ви оставя максимален брой
точки и ще ви остави пука .Скъпа моя , историята се
свежда но накрая излиза информацията ?Но освен тази
история искам да ви кажа, че имаме действия и радиус
/ да се действа с околната среда , като всеки хвърля
заровете с вашата енергия / форма / поведение .Знаех,
че ще бъде един трансформатор и , че нещата щяха да
са със салдо на блестящи сили, които ще преобразят
реалност
.Обновено
енергия
и
който
живее
недоволство със задоволство ще се превърне във
всички цветове, за да нарисува своя свят .Събудих се в
една различна реалност от обикновено и опознаването
курсове за писане чрез тази книга ще разшири ми
същество .Аз се помисли как да предаване на мисълта
и тя се равнява на светло и нейната сила .Ние всички
мислим за различни гледни точки трябва да следват
една верига и душата има моменти на сътресения ,
начина, по който изглежда не винаги е наивна и
енергия се разширява .Проблемните умове с простъпки
са увековечени и глас в унисон по-силно от много
гласове , думи са израз на изкуството , от сега няма да
има вдъхновение .Побоят на сърцето си има ритъм,
който разширява вените .Репресията прави мъртвите,
защото всичко си има р .Всички ние мислим за злото ,
а понякога и да ни накара да млъкне , " но ние всички
си мислят," спомените не винаги са налице и да кажа
не pratiques омраза , защото това е лошо .Ние всички
имаме свобода на словото , но не всички го имат в
точното време , и нищо по- честен от истината , ние
имаме различни форми на изразяване и е добре е да
има баланс .Balance е цикъл съчетания , е нервна
дисбаланс .Хората обичат да коментират .Всички те
имат чисто всеобщата любов поражда състрадание
.Слънцето е източник на енергия , ненормалното е
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нищо не се случва , всеки забравя , когато искат и
винаги има различни гледни точки , много идеи ,
няколко присъди ... има непоправими неща, защото
всички са обект на несправедливост .Любовта е
източник на удоволствие и винаги сам и защитени :
има хора, които не обичат да мислят , но съзнанието е
фенерче , което ни се изяснява .
Има пороци , че всички ние понякога имат страхове ,
всички те казват и правят глупави неща .Аз не пиша на
никого , всички ние имаме нещо, което не искам да си
спомням , но е добре да знаете, когато сме тъжни и
винаги си го признае и да не се скрие нищо, защото
всички ние имаме слаби места , ние всички се чувстват
удоволствие от нещо, и когато се появи възможност
дебне отваря вратата,Винаги има чувство за другия ,
но " никой не е на никого " и така всеки има право да
блесне .Приятелството е винаги добър принцип на
приятел е друго самостоятелно .Следвайте инстинкта
виждате позитивното .Ние всички можем да бъдем
обичани и любов любовта е светлина генератор ,
когато сме обичани ние трябва да уважаваме това
чувство , обичаме един друг и да се увеличи
раждаемостта , винаги с думи на кръстовища игри
несъмнено антагонистични думи , но с вашата логиказа
избягване на страданието ." Това, което имаме старото
не е мъдрост , но предпазливостта " Така че слушайте !
Всеки знае, доброто и злото ?Ние държим в ръцете си ,
което да бъде добро или зло , лудост е някакъв здрав
разум , наистина знанието е важно ! ?Ако е възможно
да е възпитаник на школата на живота ... аз ще се
предам за теб , за мен и за тези, които ме обичат
.Промяна на еволюцията .A кабел, който минава една
жизнена ток на тревожност , електрически , тичам
органи, хранилки и надежда за нещо ново и
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невероятно , че напуска статичните движения , но с
прескачаща
мисъл
и
тревожност
.Парализира
движението , нарастване на напрежението в рамкиране
и фактически контролира и измерва движения , надолу
по стълбите на мисълта , където можем да се свързват
един с друг .Дали тази стълба мисли , които ние
категоризират поведение, лица и движения не се
събере на слизането и изкачването на моменти от
живота , светлини хранят неблагодарна без спиране
преднината си луд тази реалност век .XXI , енергия ,
магия , костюми , всички с явни хармонии , но се
пазете по стълбите , не всеки ще ескалатора на живота
, има същества, които се изкачват стълби , които се
издигат и особено някой се движи и подкрепя , е , че е
достатъчно , или го евъпрос на баланс ?Баланса на
силите е от съществено значение за баланса на
движения , нагоре и надолу до нивото на всяко
същество , но не всички заслужават да слизат или да
ни подкрепят за изкачване , усилията и постоянството
са ключ , след което се повдигне духа на жертвата ,
безнараняване или спирки и тя ще ви отведе в
светлината на мислещо същество .Не баланс на
външни сили , които могат да дадат , стъпките са
твърди и захранвани от кабели , които се надявате да
дойдат най-важната електрически кабел на цикъла на
живота , енергията, която се храни на земята .My
електрически панел е този, който би командни постове
и дестинации на универсалната енергия .Беше
слънчева светлина, която ще освети тъмните недра на
земята характер .Какво се случва чувствах натъжен от
зори един костюм , който дойде с падането на нощта ,
живял , оживя и се прероди съм той мощното слънце (
слънце ) * източник на лъчиста , че ще паднете като
капки на пода , този източник на живот и светлина .My
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фар , който се стреми непрекъснато въртеливо
движение на аномалия .Започвам да се чувствам
първата елект и шумни нервите мигат със сърце токов
удар .Електромагнитните вълни , които идват и си
отиват мислите формите на вълните около кръга на
вълните.Ток тече през тялото ми токът, който ме води
към веригата на вълните .The електрическия импулс
надолу и аз съм разтърсен импулс циркулира в
електрически режим , винаги знаеше истината , когато
открита от импулсни сияния , има прекъсване на
електрозахранването и затвори измъчван от гласовете
ярко чувство за , свети ярко свещнатрупаната болка от
разтопен восък .Електрически врати отворени нежно
докосване, но затваряне няма време да се отвори
.Електрическата верига видях разфасовки с тъмните
живи корени омраза .Токов удар при ярка дим изчиства
паметта , електромагнитна турбуленция в съзнанието
препълнени , бурни безкрайни electromagnetismos
.Разширете
като
електрифициране
лъчи,
които
парализират ума , имат лека , черна наелектризиращ
на
мига
,
мигащи
светлини
ме
тормозеше
преминаването на непрекъсната верига .Матовите
светлини осветяват странни същества в мъждивата
светлина .Проводници минават през мен тялото оживен
пълни с енергия .Събо и напредък в 10-ия кръг и има
Energia " недостатъчност , нетленно дори на тъмно има
загуба на мощност и падна трамвай по думите на
екстази и чувства .Ярки отчетлива граница и ярки ехо ,
светеше измъкна глас счупване , светкавиците , където
тъмната замъглят некадърни същества с очна
ориентация .Налице е флуоресценцията и които не
цъфтят и да падне гръм във всички посоки и значения
.The " ofusculência " и те пронизва мълния засенчи друг
е удоволствие усещания и външен вид .С нажежаеми
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жички и се пресичат дълбоки поклони в душата ти ,
които държат на атома , динамични и с нажежаема
шокове .Както подсказва ме блъскаше нелепостта на
чувствата , които изискват силна и решителна
светлина в мое отсъствие здрач , че се сгуша тихо , във
високи светлини на моето същество , и внимателно се
радват като светкавица .Има една зловеща светлина ,
заплашват тези оздравяващи светлини, които ни
измъчват и да предвиди опасността ?Има една лампа ,
светлината, която ви придружава в идиличен и не успя
да се изправи срещу моменти на intimidas вас в тайна
.Там е интензивен червен светофар и блокиране на
газта нерви .Zarpares шок и замърсители умове без
импулси разтегнат до , светлина компания , осветен
какво не е даден и не се чувстват компанията на
светлината .Thunder се смила и се разбие гладни
шумове на удоволствие .Мощни светлини осъждат
другите живота на образование от гласовете .Как
мощен и ужасната лъчи, които режат връзки
невъзможно да се връзвам на мъждивата светлина , в
която засенчена осведомеността , които проникват
обемисти пакети .Интензивно осветяване мъглите на
черна светлина в светлата космичното , проникваща и
дълбоки космоса , че облекчава забравяне на душата
.Светкавица
горещини
и
потъмнява
и
става
неподвижни и мълчаливи , но обхват и шум, когато
това се случва, е без дъх и непреодолимо , че заразява
ярост да живеят и да се намира сред други светлини и
илюминации или дори прост, но поразително
краткотраен тъмнината на въздишките иразгражда найнаелектризиращи мълчание .Тази мълния изчиства сте
съвестта маркирани чрез издаване красноречиви и
стенания , които се утаяват действия пренебрегвани
чувство за собственост е възможност по време падна
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друга мълния в този свят .Спомням си снимката,
заснета с брат ми ( сега виси в стаята ми ) и аз съм на
мястото, където имах адски домакините , които покъсно се отнасят .След светло сиво , тези пепел , която
ви марки нагряват железа диви и силни само очукан са
замърсени с пепел светлината на миналото и бъдещето
на повсеместен не забравя .Нарежете на спонтанно и
се разпространява бавно трогателен и възторжено
казваше ли ви контролира , и ви хвърля в кладенец на
светлината, която удавя в памет на невъздържани думи
и изливане жаждата си за светлина .Размирен са
тлеещите въглени на магнитно тяло, което свирки и
мига в сърцето си горят от желание за нещо ,
мъжествен и мъжка или женска и чувствен тогава ,
тази обида двойна личност, която няма да доведе дори
до една или друга страна .Това светло сиво топлина на
тъмно и несериозни и имат в тяхната топлинна защита
от дъжд и погълна , че разпространението на различни
континенти и вечна пространство ни напада и ни
представя прозрения луксозен и ни дава много
удоволствия и депресиращо .Безпокойство химия
заседнал удоволствие , но не кора , но отпечатана в
наивни лица .Забравила за тръпката от чувство и
благополучие , се чувства ослепителна и блестяща и
облекчава контракциите усещат от ексцесии , ексцесии
, така че ни пренасочват към друго измерение , се
развива , се храни с пристрастяването не отстъпва не
осцилира
или
сблъсък
в
луд
косаотричането
.Хипнотичният светлината и опипвал се чувстват
усещат в лицето , които обещават да се подчини на
желанието , ни кара да се рационализира и вярваме ,
че съществува , защото сме склонни без кредит, без
дългове , застояла като хипнотично живота на
свръхчовешки същества, които се заплитат всушени
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източници , рейв таксуват вежди безсрамие и отдих
.Това ни доведе до нови предизвикателства в същата
мисъл в различна реакция , тези реакции понякога
неразумни , където се сблъскваме с чисто желание да
имат , могат да бъдат захранвани от нея и не се
изпълняват като разхлабени части от глина , които
идват заедно при нагряване .
Вторият ми спомен е точно снимка , облечен в костюм ,
когато съм в същите дрехи от първата снимка , която в
момента е в стаята ми , аз съм в Açoreira върху кола
Спомням си падна по стълбите на баба ми , където
имаше лентиизползва на входа на мухите .Спомням си,
за да се обадя на земята на баба ми в земята на мухи
беше много възбуда магарета или коне постоянно се
движат .Баща ми , който е собственик на синя кола ,
която се роди второто си спомняте, беше Datsun .Моят
" стари " , използван да разкажа една история ,
история според него , между баба ми и едно магаре ,
че не му се подчиняват , старицата захапа ухото му
.Днес , след като историята, която ще прочетете , че не
падна никакви зъби .Видях гърдите на баба ми веднъж
и беше в огледалото беше под леглото на родителите
ми беше по-добър виц , който имал детство , докато
най-лошото от кошмари , кошмари преди имах ужасен
надолу поток и в саксия , мозъчнитова може да бъде
най-лошото нещо, което може да мечтае за дете и
смърт в края на смърт и точно както преди да умре или
безсмъртен , че светлината , която е разделена между
отчуждени органи за движение и се колебае между два
лесни начина да се проясни , но не добавихме
животпродължава да съществува и в скръб и ужас на
системна хипноза , която подхранва и развива
.Съзнателно е толкова силна, че е погасено и има дори
изтрити .Psychedelic напречно един на друг връзки в с
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глас от гръм смели , че подкрепа и засилване на
аномалия , която идва от факта, че ние се покриват
целия този кошмарен гръмотевици .Ами тук всичко
остава непроменен без правомощия или люспи ,
трансферът ще бъде само претекст за аномалия ,
черния гръм , поставени в клетки и изпращане на
нечетните , дълбоки грухтене на причина абсорбцията
, защото тя ще изгасне , обхват и движениябез малко
потаен , на пръв поглед в света на психеделичните
светлини, които измъчват хората, които го заобикалят ,
ако искате или се насладете удоволствия залитна
обагрени засегната от косите цветове застой , които не
желаят да създадат или просто снизхождение .Пропити
с духа на мисълта на фрагменти от фрагментирана
всъщност са тези, които си представим един друг свят ,
далеч от смущения , които ни дразнят , както когато се
почеше очите , или просто да мига .Това движение
отчуждени други движения свети и спрей далечните и
забравил съзнанието на простия факт , че е зает или
забързан .Thunder е кошмарен и прогонва духове , без
те да се прояви и защо не съществува паралелна
реалност на слухове и непримиримост като плашилото
, и никой тук не яде странни личности и псевдоними на
съществуващо въпреки че има наистина .Затова
всичко, което е нереално има вечна история , но има
нещо , страхувам , страхувам се, че депортира в един
хоризонт 5 измерения , polígonas и линейна , но не е
вероятно или дори обект на черта , тази черта е , че
двете полукълбаи си помислих, трансцендентен
апотеоз .Не са цветя или расте в нишки от абстрактни
идеи защо , отговорът импулси , родени на героите
виждал , декорирани , движения имитации и годност за
момента , но всичко е узнал и минимално изчислява
.Не изчисления е реален и непредсказуеми , че
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съществува истинска спонтанност , че е абсурдно да се
мисли за нещо .Смелете и мелене на ръководителите
на някогашните и има desvanecestes в жълти листа и
изяден от bibliófagos че не постоянство сплашват
остарели памет и правят фалшиви и своята мярка
.Заобиколен от апарат за измерване Те приветстват
rotulantes абисински и се смея на гърма на абисинска
.Призова да се тези, които живеят в светлината на
миналото , тези, умира от отвъд нахлуе видни небесни
тела в действителност се случи , непосредственият .Но
всички са технически , повече или по-малко
интензивно , но са енергийно излъчване , които не са
съвместими с миналото , дори предишния момент
.Спомени поради това изпускат вредни лъчения , но не
засенчват всеки мислеше , че ако искате да светне във
всеки един момент , скорост или момент .За миналото
пресича с настоящето, в момента , инерцията , второ
или фракция , но не затова влиянията са винаги на
силна светлина път е чист поток от екстаз , режещ като
вятър в лицето , нещо дотогава съблякоха за
намерениеи движение около удоволствие да направя
или да бъде, защото това, което съществува и за
сметка на нашето същество е едно щракване , че като
просто гледам напред към светлината на миналото си ,
повече
или
по-малко
интензивна
светлина
,
последните изпотяване живот, ноне ръководи на
принципа на движение задейства оставащите импулси
без маска , втората е живял в момента не е така просто
да пълзи около светлини от миналото и да се
придържат към нищо .Ами това е синоним на
замърсяване , радиация не, благодаря !Следователно
нищо по-силно от светлина към момента , и да бъде по
всяко време с всичката си сила , но никой не е подобре от всеки друг , че е въпрос на борба , и не дойде
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при мен с тези вродени светлини , защото всеки от тях
има ,Омръзна воля и въображение и чиста енергия за
развитие и създаване , магическите цветове отразени в
жълто слънце.Всъщност там не е много лека , остават
единственият останал наличие на огнища и балансиран
начин , за да не обективира , които не могат да видят
.Така че не е реално , е резултат от нещо, което ни
помага да се повиши осведомеността .Но лъчи какво е
съзнанието ?Какво е наистина съзнателна или не ?Тук
е бариера, която не се материализира за много смисъл
да се направи и да се разбере , че всички караше за
момента .Това да сложи предубеждения бариери и да
кажа
течения
са
непреодолими
,
когато
в
действителност не съществуват бариери в реалния ! ?
Всичко е толкова въображаема всички живеем в един и
същи поток от илюзии , седалката на други спиртни
напитки , които не вредят на истината , защото там е ,
или наистина не съществува преграда между
желанието на несъзнаваното винаги присъства в
съзнанието и , че си запазваме за себе си, само
празнота , да има въображаеми небесни същества,
които живеят , както се казва в светлината на
миналото , с мнозинство, което решило, че трябва да
има тегло или мярка , но след това отново , които са те
да се намесва .То се наблюдава, и е с поглед към
размиването , докато не е естествен , само , че тази
ясна
светлина
,
че
скоро
се
съобразяваме
.Несъответствия , несгоди , конфликти , които
обслужват само като индулгенции акумулатор нагласи
и проблеми в съзнание , но не толкова дълбоко , така
че
те
са
естествени.Между
физическо
и
трансцендентен има минимален ефект има от
нормалното ни обгръща и ни кара да се чувстват
спокойни и тихи, всичко е естествено : въздух ,
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радостта , която ни заобикаля , които чукат и бяга и
особено трогателна , нежно докосване дотези, които
обичат облачета лекота .Energy успя в активната зона,
мощен източник излъчва в нас трансформира ,
психологическа промяна , нека разгледаме след
ударен от тази ядрена енергия .Това живо светлина
расте в очаквал , че в действителност не страда , а
като паун , който инфилтрира импулсът иззети и това
ни доведе до действия, за да извърши или да не
действа , импулс , този динамичен и ясен експлозия
.Следователно
можем
да
се
възползваме
от
максималната експонат в неговата мощ , са обикновени
средства , които коригират , стълбове рушат
невъзможно да дебалансира тя е силата на
трансформация
.И
нищо
по-силно
от
бъдат
трансформирани , тази промяна в нещо, което
повишава и ни предпазва от замърсяване .Спомням си,
плаче и не искат да отидат в предучилищно на първия
ден , но особено след радваше приятелствата , играя с
моите приятели .Нормално беше в болно дете , което
причинява висока температура обичай кошмар , този,
който е бил прикрепен към верига и до горящата казан
, но с рейв мислех, че ще отиде в ада , но изведнъж се
събудих и се записва в крайна сметка се , че
произтича,Знам, тъй като аз също научих да се прави
разлика горещо от студено , според брат ми , който
сложи ръка на нагревателя според него в найстудената част и той в най-горещата част , резултат :
просто изгори дясната китка , която ми напомня на 666
илибелега на звяра от любопитство последния ми
телефон е завършило с 666. - нещо, ще ни спре , ако
искаме да продължим , но защо да спира , ако това е
действие, което се развива и създава емоции ,
усещания и стимули , когато някой отговори и реагира
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в
,
моето
действиеПриятели
,
търпение
и
интелигентност, за да разберат другия да бъдете
агресивни .Защо да оставят негативни енергии ни
парализират , като че ли сме деца без отговор , драги
ми смелост , думата е реда , който трябва да бъде
съден и кой ще бъде съдия на разума , който може да
бъде нормална или ненормална , никого!Ние всички
имаме вяра и имам fezada дам , че случаите на
безпокойство на воля и всезнаещ и това желание , но
като арфа , който препраща и се изплъзва предава
звуци русалка с халюцинаторни ехо .Нищо повече от
релаксираща чуят слушат два пъти повече говорим и
мълчанието е действие , а не наивни или
неконтролирано , малцина се противопоставят на
тишина и там - да се опита .Дори може да бъде
мъчителен , но отговори на много субективни и
обективни въпроси , на мълчание е тиха , но може да
функционира като идеалното оръжие неконтролируемо
, в желанието си да импулсивност и жадни , тези,
които не можем да контролираме .Успокой се и
слушайте , слушайте тишината в теб .
Веднъж уловена птица го вързал проводник
към една дъска за гладене желязо ще му даде храна ,
вода ... И умрял същия дневен ми играчка .Първата ми
игра за улов на игра лош резултат да има брат ми зад
мен причинявайки ми да се утаи един " ъгъл" , където
си счупих главата му , докато белезникава тъкан е
около .Аз ходих на около 4 км да отиде до планината и
пушенето Кентъки $ 12.50 срещите ми приятел яли
лампи , чаши, които се появиха , цирка бяха минали
наскоро в селото .Първата ми година на колоезденето
ексхибиционизъм е повече брат ми , двамата не успяха
да прекарат няколко тухли и просто , предприето от
него про болница .Почти по същото време взе ferradela
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бременната кучка и след кражбата мрамори , че ме
накара да участва брат ми ми отмъщава на ladrãozito ,
че по-късно ще бъде мой приятел и аз имах най-лудото
брат на земята .Този приятел не е бил поканен да ми
рожден ден , но се е убедил да ми предложи първата
си чета и уникален в живота .Дни преди първо
причастие се оттеглиха с един приятел да местното
читалище и крадат вафлите грях.Това е само началото
.След това започнах да играя асо скрита и това е как
скрих най-добрият приятел на майка ми го оставиха
сам в къщата по-късно научих, че той е бил ужасен , и
призовава за нас там ни отвори вратата .Приятели та с
велосипеди , коли, мрамори и харесаха приключение
... Озовал ще се случи един ден пеят janeiras на царете
и получаване на пари чрез прекарване тогава просто
не забравяйте , предлагащи колбаси и други
Smokedчудехме в трети клас и макар учителят беше
заменен , училищното игрище е в процес на
разработка с пясъчни хълмове и дупки , но се осмелих
, когато дойдох в стаята и за първи път за такава
дързост да " водят reguada " и се осмеливзех ръката ,
преди учителят ме удари , а вторият пред студенти и се
престори, простено .В 4-та година , продаван ми баща
колеги колекции покрива , тъй като тези добавки ,
които излизат днес във вестниците .Спомням си първия
съветника къде да сложи майка ми и баща ми и брат ми
взе и видях инструкциите, за да ги докосва по
гениталиите ми не смееше и хвърли я омраза беше
първият , който отвращение вцял живот .Аз съм
родилна плюс братовчед ми и брат ми и той получава
първата LP на Пинк Флойд - стената , primaço охлаждат
.Помнете първи общението с май 1986 г. в църквата на
каишка меч пепелта на , беше вече интензивно ходене
с тесни обувки .Това е време, за да замине за
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общината Estarreja , заден ляв приятели и познати ,
трябва да се скрие заминаването ми всичко с в полза
на напускане точно преди учебната година четвърта
година се компенсира с последващо писмо от учителя,
койтопоказаха възхищението на моето мълчание
.Когато стигнах до Estarreja окръг I премества в
Pardilhó , аз съм бил на няколко месеца , започна тук
ми ден за ден , аз знам, в момента това, което ние сега
наричаме Bulling бях жертвата и се страхуваше ,
страхуваше дори когато пътувате от дома доучилищен
автобус , имаше един , който е щастлив да "мокър
супата ! "В първа работа , че си спомням, миеше
колата на баща ми и прокара закона вече пишещата
машина и той ми плаща .Влязох в 5-та година със
специално разрешение т.е. снемане на отговорността
подписан от моя родител или настойник, за да влезете
в 5-та година в училище в + S Brodick , защото все още
не е имал минималната възраст .Постигнато само ролка
тоалетна хартия и fumava- достигна искаме светът да
спре навреме за мен, за да се възползвате от банков
обир и др ... Но тази година да получа първата си
степен , в която се посочва, че студент участва в крос
кънтри1988/89 училище Първи в 15ºlugar , нищо лошо
за някой, който все още не се отглежда , така също се
почувстваха нараснал да пропуснете мрежата и отида
да купя цигари .Той тръгна без велосипедни спирачки
и прекарва подметките на маратонки в началото на
моето пушене сериозно дължа гигантски ДВ съседна
най-добрата
механа
рано
Estarreja
предпочита
бюфетите и не ядеше в кафенето .Спомням си първото
погребение церемонията присъствах беше моят
папагал жалко това са били отрязани криле ... Той
отиде да играе в двора и се изкачи на Loquat , когато
скочих на земята , разби папагалчето !Тук започва
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моите продължения ;Заспах дори плаче за това, че
загубих , че животните , аз в крайна сметка се
присъедини
към
мозайки
и
там
направихме
погребението му .Всички много добре , не е котка на
следващия ден отиде да го търси !Резултат от тази
история завършва с едно куче , че е помолил за
коледен подарък , но е установено, че се отклоняват
на вратата на дома ми , ние приветстваме това " ТЕКО "
и завършва са инструктирани да атакува целевата
котката , просто ми Теко за убийството на котка .Аз
дори удари с камък на върха на по-лека от
любопитство и я счупи .
В ранните си дни на работа , ме забавляваше
в сладкарница , където е работил , че упреците ... Той
дори взема вестника до тоалетната , за да четат и
пушени една или две цигари обаче към момента не да
бъдат уловени от брат ми и мисестра пристигна със
страх да хвърли пакета през прозореца в колата .Имах
опит с вълк сянка : е загубен , но не намери .Защитена
, но само по избор.Правилно хранене на сръчността
химични вещества и вода от съществено значение
.Чистота собствени " в сянка" слоеве за приключения и
имаха кацане , Caricuao .Като вълк е защитено , но по
отношение на мира, потопен във видимата самота
.Днес докато пиша Caricuao вълк , аз се изправи вашия
свят и да го тълкува .Friend независима не живея без
тяхната дива природа , но истински начинаещ
благотворителна живот , ембриони в Caricuao където
завърших има лоялни млада кръв , особено честен
безстрашен характер , ожесточена по същество , но
честно и почтено на вашия приятелспътник и приятел
.Така верен спътник и съучастие винаги тълкува с
топлина и тишина .Живях достатъчно малко, за да се
отговори на сенките на Caricuao " улици " и компания
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.Но видях смелост вълка и той установи тъпо и
задължителния довереник приятел линк за свободата
си .Ако има едно нещо, вълкът имал е свободата , е ,
сам , сам !И безплатно !Сянка Wolf extrahuman
нажежен енергия в техния начин на съществуване .Със
своя лай , наложено върху тяхната дива независимост
на гените на природата .Реших да споделя своя
духовен треска сам Бъдни вечер с вълка , или по-скоро
сянка Caricuao вълк , докато е свързано с едно
безплатно ястие в унисон братски също споделят
своята напитка .Ние сме сами по избор ?Разбира се !
Ние сме свободни да се мисли като форми в природата
.Това е подарък за мен тази Коледа , вълчата Caricuao ,
но той див за вродена генетична среда е изтеглен от
техните хромозоми към усещането за свободно
състояние на чистота на собствената си природа
.Enigmatic като начин на живот , но подхранва от
жажда за живот и се насладете на самотен но
картбланш
на
никакви
ограничения
или
обременяване.I и сянка вълк сме приятели , е
нехарактерно в начина си на действащ unconventionally
принуда на другите, ние сме свободни от ръцете на
майката природа и затова ние растат и това, което ние
, предизвикана проникне нас .

Трябва да бъде повече от 10 мин especado гледа
любовницата на баща ми и си помислих , помислих , че
поне тя издаде звук, щеше да има някои проблеми .
Винаги съм харесвал брат ми , но той веднъж
ме бие с юмрук и удари самоличността на баща ми ,
когато бягах по пижама по улица Pardilhó , Estarreja
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окръг и в крайна сметка в задния двор близо до
храстите .До аз трябваше да сложи грим обичайната
заминаване неделя заради белези по лицето му .Той
тръгна без спирачки и прекарва маратонки за улов ,
продадох мотора си възседнал без гуми само с
джантата предлагаме дядо ми и го продаде на теглото ,
където I направи $ 300 за него .В това училище съм
завършва с два отрицателни , една още по математика
занаяти , Никога не съм предполагал , че е толкова зле
в ръчния труд .Естествено , участващи от страна на
обществото и неговите обичаи започват през 1989 г.
играе футбол до края на тази кариера през 1998 г.
като спортна спортен клуб Estarreja като практикува
футбол започна като център - бум постигане на целта
от 3 в моята дълга кариера ,но това беше един мач за
обучение срещу Ovarense .След като те нарастват
отстъпваше по напред в централно положение ,
пътувах до крайно леви , а след това да се точно по
средата след средно центъра да получите защита в
централните и освободи позиции .Той е бил известен в
края на кариерата си като спортист от един прочут
анти феърплей , все още трябва да се регистрирате на
втори гол, отбелязан от деня Питам треньора да бъде
капитан на отбора и играе централна халф , вкара гол
в този мач ,прави разлика и се качи на разстоянието от
центъра към противниковата вратата , като се прави "
cuequinha " вратар .Мислила да вземе игли за
футболни мачове , за да се направи пиесите в областта
.
През 1990/91 присъстваха на 7ºano в
гимназията Estarreja , е недостатъчно интегриране това
училище за това, непокорни и подаде на историята , че
един ден и аз мастурбирал в класната стая , да се
нарече като професор по история като имащи Patriot
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ракети - че към моментавойната в Ирак , неизбежно
одобрявам 4 години отрицателна .Това, което ме боли
най-много е португалците , защото това е първият и
единствен в моето училище кариера .Решава да се
върне към Brodick училище, където имаше 5-та година
.След 1991/92 учебна година 7 училище в + S Brodick
първата година, за да бъде наречен " СПИН " сред
колегите , идващи да имат непорядъчния славата
обаче успехите в училище са ми позволява
преминаване клас , които вече са ввисочина , когато се
сблъскат защо сте дошли от Estarreja да Brodick каза ,
че са били изгонени от училище Estarreja .Прониза с
ниска плътност дискети да удвои капацитета на същото
го прави с ръчна дрелка , дойде да отида уроците
Estarreja до Brodick на " колелото " нарочно отиде след
докато яйчниците , кражба на дъвки и бонбони на
хипермаркета .Най-добрата игра направих в кариерата
ми беше след пряк и е против клуба на плажа , докато
микробусът дойде да ме вземе у дома .Сложих една
муха в масло сандвичи на приятел на име " MINETE , "
първите порнофилми видях ме изумиха , а жената е
пишка и цици в същото време нещо, което му напомни
, е друга от змии и змиорки , Отче мой сцени... Сред
пътуването Estarreja и Brodick трябваше извършваното
от КП да направи , но като пристрастяването към
тютюна започва да се влошава , вместо да купуват
прохода ... аз вече бях на етап, само да автостоп да
има малка промяна за тютюни отиде в пекарната яде
половина хляба пият бира Litrada чорапите с колеги .В
дома на дядо ми застрелян от airgun и олово рикошира
и почти ме удари и чу бръмченето на снаряда .Веднъж
отидох на рожден ден , сега манията на наркотици
изгори една дъвка и почерня след това да вярват в
собствената си партия , че е хашиш .Преди да отидете
20

на влака наречен ми приятели къщата и откраднал
бутилки шампанско при баща си и пиеше преди
тренировка следващите няколко пъти, за да бъдат
експулсирани .Един ден един от приятелите му се като
пиянство , че е трябвало да бъдат хоспитализирани
.Баща му, дошъл да призова моите решения жалба .В
рамките на футболния клуб имаше специална
подготовка , това е избор на екип ни противника
Авейро в търсене на нови таланти .Извършва страхотен
тренировка и това е, когато ме сложиха да се обучават
в Авейру подбор и стана още по разположение .Авейро
сезон 91/92 Football Association играе като нападател ,
descaindo към лявата страна , е заместител на играч,
който е по-късно да FCПорто .11- 07-1992 в селекция
под- 13 ще имат среща , в която те се сблъскват при
избора на Авейро с избора на Лейрия приключва
сезона 91-92 , беше тук, в тази игра, имах шанс и
отиде в втората половина катодокладвано от вестник
Авейро , вторник, 14 Юли, 1992 - Авейро , 2 - Лейрия ,
1 " игра в спортния комплекс на S поле .Jacinto ." В
замяна на бани , екипът Авейро се появиха на терена с
друг решителност .За разлика от първата част , където
доминират leirienses , Авейро продължи да вземат игра
сметка и по-доброто усвояване на защитата на
съперника , даде " за лицето " на резултата
.Достигнали целта на Изравнителният , маврите през
Филипе че неспасяем до Beacon фона " .Аз не знам
какво правя в този мач , помня, че като отиде толкова
далеч, че да не може да се хване на топки , или е
твърде бавен или е много бърза , но в крайна сметка
там ще бъдат отбелязани в трета цел на моетофутболна
кариера , тази година не е имало турнир между
националните отбори по финансови причини , може да
са се развили повече ?Човек никога не знае .Хайде
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академичната 1992/93 година , които присъстваха на
8-ми клас в училище в + S Brodick и вече пушена
всички интервали , че е бунтовник с девиантно
поведение .Той каза един приятел, който е бил в
военно училище , аз трябва да дойде в подкрепа
Френски клас с тоалетна чиния по главата като каза ,
че е ли тоалетна , не е имал смелостта да се изправи
пред
очите
на
баща
ми
,
докато
първата
хоспитализация ,дъвчат билки , преди да отиде у дома
след първия футболен обучението и последния път
взех побой , играл в обучение е започнало , " взе " и
го нападнал и му казах да ме чакаш там, който все още
е повече , идокато чакаше ... докато главата ми беше
срещу катрана имал прозвището " Pardilhó " .Имам
първата дискотека в моя таванско давайки му името ку
* .Нарасна с оберлихт в горната част на сградата и
дойде да има одеяла върху покрива наред с други
неща , с моите приятели пушени вълна няколко пъти ,
с Нуно един мой приятел ме до ръба на границите в
близост до камина , остави един бухал , чебях извън
баланс и причинявайки ми едва не падна от покрива
.Blue Ray Blue Ray разярен нахлува в мен се пламнал
енергия, която се влива в предразсъдъците мръсните
пори и непоносимости , че тази синя мълния ще
стачкуват .Светлината , произведена от всички хора
запретва в устройства без трудно срам да не бъде
сложен безвредни изкуственост на .Това лазерна
светлина
прониква
и
невидимо
прониква
до
невидимото и незабелязано.Той е психически и
майстор светлина в предположения , несвързана с
кръстопътя собствен психически .Незабележими и
безвредни каузи чрез своя лъч изсмукване на отровни
мисли и предубеждения към собствената си отрова и
противоотрова.Покрив светлина , димът , който
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пронизва светлината на тайните ум парцали спомените
на отказаното в главите без посока и действия ,
действия , този мотор , който охлажда стъпката на
неистов
мисъл
на
бавна
и
некоординирано
massificadora ума .Пиърсинг на ентусиазирани за
периода на изчакване, е създаден и се разпределя в
мозъка
и
вълнуващи
светлини
Deambulante
електрическа стимулация .Усилва в хипнотизиращ и
парализиращ телесна маса , като desencadeio рими в
безсмислици .Тези покривни светлини идват на всеки
край инженеринг главата ." Някои хора имат маймуни,
други само тавани !" Други светлини, които скриват
главния вход , искам да проникне тавани със спомени ,
мисли , кратък живот са живели без основни причини ,
но с много спомени .Спомени , които трябва да
просвети ума завинаги отворени или затворени в
сандъци ... Ia търсят VHS касети , а не като пари, за да
плаща наема на разпространение във времето и да се
разделят рядко се повишават спал да мисля за това,
което беше .Дори имам касети месеца да се натрупват
.През 1993 г. започнах да искам да си взема парите и
реши след покана да работи в продължение на зала за
игри .По това време той е на 15 години и е видял много
власт , която държи цел на пространството и за
забрана на тези под 16 да влизат .Дойде първият
контакт с хашиш и се оказа по-късно консумация над
17 години, считано .В тази среда се свържа с други
реалности , но отрече някога и аз отказах употребата
на хероин и кокаин , за да кажа , че съм направил през
живота ми не е в ред или цел т.е. I може да се окаже "
миниран " , но никога не консумират,Ако неправилни
нагласи към потребление и вече известен " художник "
е водещата на края на учебната година парти на 9 клас
финалисти През 1993/1994 .
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Generator , генератор или генератор любов обичам
това, горива това не виртуална плътското желание , и
този емоционален линк прозрачно целуне и жадни за
нещо жизненоважно значение за развитието на
емоционална енергия и електрическите връзки .Този
генератор доставя его и личности със скрити лица в
дневния представителство , както при вземането на
закуска или вечеря , или вода , която захранва от
енергията на ден ден за на .Не маски и ужасната мисли
, ни enquadramo в реалността на енергията на любовта
или любовта на електрифициране на енергия и рязко
пиърсинг и представител изглежда любовта и самотата
, която живее захранва посредством кабел, който
никога не спира , нетленен власт , новярно , завинаги!
Винаги
жадни
наелектризиращ
желанието
да
изглеждат и малко търпение изобретил монотонността
на ден и наклонени повърхности , които представляват
нищо в електрическото среда са разхлабени кабели
.Подвизава в въображението на вродената мотора и
пионер реалности , но с заглушават мигновен контакт
.Свържете се с основно значение за моторни живот ,
моторни , че консенсус реалността на живота , а не да
присъства , но забравил други реалности почти
незабележимо за съзнателно желание , но той е там !
Там винаги присъства в смисъл на незабавна
възможност , така че медиите не могат да бъдат
воднисти , не се плъзга в мисли за любовта генератор
средства и наличните ресурси;за любовта генератор е
винаги на лов и всякакви други не- виртуална среда и
контролира това много е отдаде , а след това не може
да се лиши от удоволствието тя генерира , и
размножава в тези вечно присъстващи лица на душата
парче винаги сте искали да задуши,Тъй като не може
да се разпорежда с всяко парче , тъй като енергията е
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една
и
мултикултурен
в
своето
чувство
на
удовлетворение , задоволство, че разработва различни
реалности , защото ние сме виртуални и въображаемо ,
само в присъствието на други хора , или себе си в
огледалото
скри
новата
регулаторна
власт
в
съзнанието нанеутрони , че това са реални животни от
светлина .Ярки дракони могат да се запалват и тока,
протичащ през нас и да ни ревитализира ежедневно ни
дава сила и MIME блестящи същества и блуждаеща ,
да!Проходилки , защото това може да е силата на
светлината или болен и санаториуми потисничество ,
че оскърбление на дуалистичната и репресивна
реалността .Не можете abatas за този текущите
отрицателни полюси инфилтрирани подсъзнанието и
намаляване на дълбока болка на опозиционно
критична личност , те храни , а на трансцендентна
реалност и позитивност на анти химични захранващите
вериги на духа на иновациите и постижения ,
постижение , че товане може да се прехвърля като
хранилки
бясна
надпревара
към
не
изпитва
удоволствие , но се проточи ума на вълните на мисълта
и предаване на тази .Предаването на мисли е реална и
се развива схеми и никой не може да отрече тези
схеми имат сега, спредовете в безвремие въздух от
усещания и удоволствия потиснати , защото всички ние
започваме да външни дразнители на бета-блокери , но
това засили нашата жажда за живот .Следователно
тези импулси влияят на нашето мислене и понякога
възникват конфликти или развиват в мисъл , но това
може да донесе щастие , че вълнението на протони ще
доведе
до
външната
реалност
.Blue
светлина
предизвиква силни емоции синя светлина , която
минава през мостове и стълби и инфилтрати силата на
чувствата , която храни остроумен разработване на
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този потенциал , който посреща своя ултра
чувствителна
греди
красотата
на
прозрачност
красноречив приятелство , че гледайки за малко "
сините", по-силен , по-силен , и се развива в САЩ
съзвездия с дълбоки последици се чувстват и да се
отчуждават , че Hertzian вълна .Тази енергия се
отразява косите умове лишен от чувство за живот ,
тюркоаз засяга дълбоко и трайно приятелство , тя се
носи магически греди на лудост и наслада любителите
на рядка красота и ободряваща .Нишките на
интензивност здрач тя се развива и предава енергия и
топла защитно на злото и се наслаждава с агония и
тишина , не, не маска, която ни се изплъзва и нас ,
посочени абстрактно мислене , тя е по-скоро силна
светлина
и
засилване
удоволствиереално
и
въображаемо , но това се отразява и който винаги й се
отразява да се движат и да останете без ограничения
за присъща и на трайно приятелство .Тя се влюбва в и
как това безумен , но се сервира храна на емоция ,
идва и носи удоволствие и страст се наслаждава , че
удоволствието е калории и напада всичко в трескава
възбуда този основен цвят , който ляга и ролки abrocha
натрупването наенергии, които са празни с времето ,
но това няма да изчезне в това бъдеще , т.е. винаги
присъства , защитно , не , нека се развива нивото на
неконтролируема ярка удоволствие .
През 1994 г. започнах да уча електротехник
и там възниква прякор като аз съм все още известен с
някои като " Faíska " това, защото аз взех шок в
насипно конец и в края не е имало електрически ток
.Започнах да присъства на нощта и след това в първото
посещение през 1994 г. до дискотека затъмнение ,
станах "улов чашки " Все още помня този ден като
направи дихателен тест и резултатът преди да започне
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работа , че е по-висока от 2.0 .Тази вечер беше
фантастично , аз просто грабна бутилката всички
дискотеката
и
да
бъде
носен
от
един
от
ръководителите на къщата с главата си , и там ме
остави у дома , това е чудно , че в последната година
от лятото затъмнение I стигнем до края , както ебарман
правите снимки и бармани да замени посред нощ , че
вече не може да устои .Оставих прогресира и да
получа яйчниците , се присъедини към академичната
1994/95 година на 10 години спортна зона училище
Йосиф Маседо fragateiro , е винаги най-лошото от
гледна точка на изд .Физическа и спорт и това се
дължи на лошото ми поведение , аз дори имат
медицинско свидетелство в плуването практика на
височина позовавайки алергична реакция към хлор, но
това, което аз не знаех, че е открит !Ако един
футболен отбор , който е наречен " Les bufons " или
peidolas и дойде , за да се съберат средства в
търговския район на Estarreja .С пиянство ме накара да
премине през PJ в Авейру с друг приятел , направих
етапи преди световната доказателства за вторично,
при " подводници " бира и торта смес стана на шега .
В пътуването на финалистите в полата Bayou
супермаркет с обич , родени от бири , че сме го завели
в апартамента, в който се срещнахме - долното поле на
посочения апартамент празни бутилки .По повод
годишнината на приятелката ми в момента се напи
furadouro мен , така че аз накрая заспива на масата
все още е дошъл само супата и когато се събудих
повърна на масата след вечеря ми даде път с дома и ми
се искаше да бъде странаа не като у дома си .За моя
осемнадесет видях филма Трейнспотинг винаги намери
огромна шега , защото човекът в тоалетната и да се
потопите в море от лайна и често разговора с баба ми
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харесва да говоря с това, което излиза от мен е , че
лайно , че са глупостими ETA вторичната че направи
тормоза дори по-стари са дори смущаваща в брат ми
сватбено тържество с 3 бутилки от ром и много снимки
и грабна блиндовете тази сутрин повръща .Станах
шампион за отбора е кръстен " чеченски " в турнир по
футбол продължи напредъка си и в 1995/96 вече е в
11-ти клас на училище José Маседо Fragateiro може да
получите на прехода към 12-ти клас , но с
математиката и физикохимия обратно ,никога не ги
възстанови .Скочих от класа на прозореца и влезе през
вратата , за да се каже , че е отишъл да учителят на
баня , който е бил директор на групата заяви, че ще
каже на родителите ми и аз се позова , че е имал
проблеми у дома .Все пак се качи тичане и се оплаква
прекалено много на мускулите и че по-късно дойде да
работи в случай на херния през 1996/97 година , като
не е една година се очертава военна служба , към
която военна инспекция помисли ме негодни, ми се
оплака , че не може да работи , защото го боли
краката ми .Той се сприятелил с три- турбо т.е. стави
на 3 филтри .Причинени Bulling ситуации , влияещи
върху групата " зад " на училището бяха тези, които
нарекоха ЕТА .Насърчаване срещи до 4 и 5 души в град
яйчниците обяд , реални атаки срещу свободата на
изразяване и гости, които се събраха с най-добрата ми
съюзник Нуно coagíamos обичайните групи по пол
.Декларация кметство Estarreja , аз преписвам : той
служи като монитор в професионалната програма за
деца от 1-ви етап на основното образование " активна
почивка " през месеците юли, август и септември 1997
г. " Имам честта да потвърдя , че предоставяните
услугиса широко признати и похвали двата интереса и
ангажираността demostrados или достойнствата на
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работата .В Сантарем , след като каза , че ще се
експото отиде у дома си на няколко приятели , идващи
да даде пръдня и да ми всичко размие като изхвърлен
боксьори на прозорците повторени на годината
1997/1998 на 12 години , когато аз съм обидил за
грешки всеотдайностАсоциацията на студентите тази
година започна на шофиране .Чакането и той се качи и
който желае , които искат скокове , като прескочите и
пушенето
вървеше
без
превъртане
дестинация
тревожност варира с възрастта , въпреки че винаги
живее в ansiosíssimo режим на изчакване за нещо , ние
винаги искат нещо , всичко в нас стои като Willневолно
себе
си.Тази
година
се
подготвих
следното
предложение гласуване : тя е с голяма решителност и
чувство за отговорност , че candidatamos в тези избори
Асоциацията на гимназисти José Маседо Fragateiro
.Нашата цел е да популяризира културни и
развлекателни дейности , за да удостоя това училище ,
той отчаяно се нуждае да наложи вътрешно и външно
.За да се постигне тази цел ние предлагаме : реализация на finalistas- бала насърчаване на
културните и спортни дни, разпределен на всички
ученици , включително младежка седмица , футболни
турнири , баскетбол и волейбол (мъже / жени .. )
.Подгответе месечно , за да се формира и информира
учениците на обществено- проблемите насърчи
създаването на училищен вестник дебати - обучение
associados- придобиване на футболно билярдна маса младежка седмица деня с различни дейности - да се
свържесъс "средна " с цел насърчаване на дейността
на нашето училище , и по-специално инициативите на
студент сдружението ." Разчитаме на Вашето гласуване
" списък - това е вашия списък асоциация - даде човек
за
vocês.na
кампания
Разпространение
на
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презервативи от студенти и държат контакт с
лечебното заведение за предстоящите дебати , които
не осъзнаваме защоздравен център искаше учениците
си остават такива класове да присъстват .Под мотото
на кампанията , " даде човек за вас ! " " Отговаря на
нашите стъпки " и дори " свирим " с плакати на
Социалистическата партия , които подкрепиха тази
кампания чрез предоставяне на централата искаха
вноска , или да войнстващияпартията , войнстващите
листове са били разпределени , но не една войнствена
е спечелила тази политическа сила на нашата
асоциация .Що се отнася до другите проекти на
изпълнителния съвет купуват билярд джаги и получава
половината от 20-те черупки , които струват всеки мач
.В деня на встъпването в длъжност и цитирам: след
изборите премина на последния 14 януари 1998 между
10 и 20 часа.Участва в два списъка , и б чиито
представители
са
посочени
в
процеса
на
кандидатстване , като се регистрират , че актът се
състоя в нормални граници .След затварянето на
избирателните секции , които са гласували 740
студенти , продължихме да преброяват гласовете
.Добивайки следните резултати : Десет бели и
петнайсет гласа гласовете nulos- петстотин и седем
гласа списък a- двеста и осем гласа списък Б,
отговарящи на гласуване в списъка е спечелил
крайният победител в първия кръг притежаването е
дадено отасоциация гласува миналата година, че след
предоставя оценка за асоцииране по отношение на
учебната година хиляда деветстотин деветдесет и
седма година .След това представяне не се появява
всеки положителен баланс .Трябва също да се
отбележи, че предишното сдружението има в своята
наследство бюро , метален шкаф , стол , пейка и две
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шахматни партии ( непълно ) .и какво друго да
добавите завърши сесията които тези минути бяха
съставениче след като прочетете и одобрена , ще бъде
подписана от присъстващите членове .Дни след
кампанията е анонимна жалба циркулиране на
училището , където бях по прякор Lion King и Ал
Капоне , защото понякога ме накара да мине през тези
символи в клас , за нещо, което е сложно да ми страна
тя също се наблюдава от изпълнителния съветкато
консуматор на хашиш и според училищен психолог
тартор .В края на 1998 г. на яйчниците PSP отваря
разследване и не полицейско разследване Съобщава
анонимното оплакване I е син на президента на
Estarreja камера и е ръководител на мрежа трафик
.Току-що
пушене
съвместна
когато
влязох
съоръженията на ченгетата , отрече отнема и се е
опитал и не харесва, тъй като вече няма имало контакт
или информация за моя разпит в която отряд на
яйчниците .Тази година на бала под подозрение и
обвинения за неплащане на тази вечеря , неморално ,
защото тя е била изплатена в следващите дни с първа
работата на най-добрия ми приятел в момента , в
списъка , който се прилага на следващата година се е
страхувал , че не го правимплатихме вечерята , която е
направена , слухове .На January 98 съм поканен за
седмицата на образованието , предявен спомени за
неговия EXA .Жоржи Сампайо президент на Република
които разпределят снимка с посвещението " към
групата на Авейро , особено до и от училище José
Маседо fragateiro , с приятелска прегръдка " седмица
на образованието 24ти януари 1998 - президент на
републиката,
обядвахме
Постояннияв
музея
на
електроенергия , където поздрави президента .Същата
година идва възможността да работя в дискотека в
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pildrinha furadouro , там като барман забавлява гостите
с бутилки и жонгльорски трикове, които навяваща
филма " Коктейл " беше една нощ , когато всички ме
изличи и имах чувството , че дискотекатабе
фламбирани вярвайки тази дори след будна , когато
съм всичко замъглено хвърлят бикините през
прозореца , нападни чадър на кафе , дни по-късно е
майка на един мой приятел, за да се върнете на вече
измива бельо казва, чеМоже би е паднал от по-горе
.Това беше обичайно да се пие 2 бутилки златна стачка
един от абсент заедно с партньора ми .До по време на
парти служа на клиентите пред шефа и да започне да
се запълни очилата разпространяват течността цял
тезгяха и веднага бе уволнен .Накратко е един от
управителя с клиент и аз служих ги два изстрела
разпространяват всичко, което току-що каза : Махни се
оттук!и до ден днешен не повече разговарял с този
човек .Аз присъствах на сватба най-добрият приятел
на брат ми , пушех плевелите в банята и ме накара да
изпие толкова , че сложих на масата обувка и направи
мобилен телефон .Нощта винаги е придружен от очила
и отнема хашиш използва за да напишете формулата
на Айнщайн за училище обхваща 1998-1999 monho бар
- барман е тук след няколко месеца, за да служат чаши
.Реализирана окончателно страна 2ºperiodo , както
обикновено едновременно дискотека Phoenix стреля
900 души в първата monho душа хит на 700-те души
срещу близо 200 други хора в партията съперник е
успех .След партията взе цялата асоциация за хранене
на елементи от заплащане на собственика на monho
вечерята не давате това , не повече пари за партията
.Тази година започнах моята отстъпка служител като
Philips , работник във фабрика , където съм работил с
два месеца за почти две седмици на отсъствия .С това
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имам работа в Uniteca / Quimigal .Отиде барман /
артист с моите жонгльорски трикове в dacasca
дискотека беше тук , че консумират първата ми "
таблетка " счупи на две и пое в различни дни половини
изглеждаше, че нищо , което направих беше да
скоростта на тялото , напробезлистявам цяла списание
и не чете нищо или се прибера и да сложи музика и
все да не изостава .Това е първият и единствен опит от
тях .В дискотеката dacasca отношенията и сигурност
Обществено мен , когато аз отидох да търся друг ден
на работа , че съм вчера с бутилки и ми жонглиране е
ударил главата на клиент, който е отишъл в болницата
напускане на новинитевъв вестника , в края на
краищата всичко е било лъжа и бях повярвал .За
закъснение от три часа бях с приятелката си отида там
и аз съм заменя с бране очила и изстрел на място
.Отворен нов бар в Estarreja аз съм бил в годините
1998/99 като барман / портиер герои на бара , един от
онези нощи заемаш една книга за " вратите " и да умре
" American " се събира чрез него и книгата ми се
обучават .Аз дойдох , за да направи депозит от 100
щатски долара , за да може да се повиши $ 1000 ...
продължение на две години като чистач и дори изгори
вратата с бензин мотоциклет , но никога не дразни или
участва с никого .Организирайте една новогодишна
1998/1999 в Heroes Bar \u0026 приятели Faíska
организация призив всички приятели за Нова година
.Mando всички бар покровители напускат преди
полунощ в крайна сметка напусна бара и Нова година
.Аз отивам до бара на яйчниците камъните , където съм
нападнати от реклама по създаването на друго събитие
, са подали жалба в полицията и те отиват в един бар ,
в който им се казва , че ходи от пепелници вътре,
чиста лъжа .Аз трябва да отида на прокурора , но аз не
33

се следи случая поради липса на свидетели .На Нова
година 98/99 - герои на AV -бар .Salreu Estarreja
виконт качи на програмата, в която : 12- камбанки в
една нощ [ и ден ] ... DJs за контрол жител Сергий гост
DJВики и инкогнито .В средата на партията и с цел да
се облича ме прибере у дома , за да се забавлявате и
приятелите ми показват , изнеса всички клиенти на
бара, където той е бил , че нощен портиер в края на
годината .В мисълта да постави под въпрос реда на
азбуката и като се замисля , че АВ или Abba бяха много
напред мисля създаде система за сигурност сред
хората , получили типово намига или допир и се
чувстват помежду си и ходи в цялата скорост , за да
видитече е зло и страдания, и помощ .Гледайте
телевизия и мисля футъри съдържат послания към
съзнанието ми виждам канал FTV и мисля, че този ден
ще получи Нобелова награда .Мислил съм веднъж да
яде човешки органи и е магазин за хранителни стоки
на килограм онзи ден , че счупеното стъкло на улицата
са диаманти , наблюдаваше грабне / прасета и
диаманти филм в кино в Авейру , когато мисля, че е
актьор от филма ,започнете да премахнете обувките си
и влизането и излизането на кино , това е моя филм .В
Estarreja изтича в крайната свобода на действие в
близост до река и мисли за катерене по дърветата ,
мето половината тяло в реката и аз мисля, че съм
гений и че г-н .Президент на Република ме наблюдава ,
имам контакти с крави пасяха и се опитват да общуват
с вас моите мисли .Мисля, че те са ме крадат идеи и ме
накара да искам да се прави зло , аз започвам да се
чувствам странни неща , за да ме изолират , направих
неща, като револвиращ цялата стая , четете книги по
психология , за да се опитаме да разберем какво се
случва с мен , аз започнах даделириум , мания за
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преследване , или че го наблюдават и контролират или
от телевизията или във вестниците на деня , като се
замисля , че баща ми ще ми купи бар , и това е най големият в света , само прави странни неща ,
водещиродителите ми да бъдат сериозно засегнати в
тази обща врява някой се обади GNR и пожарникарите
все още ме транспортират до болницата , която се
завтече по течението часа ходене , докато аз съм
намерена от военните на GNR , който да ми каже , "
ние бяхме просто търсят за вас "аз съм приет в
болница в Авейру , след психиатричната извънредната
ситуация Коимбра .Предприети от пожарникарите
закъсал да носилка след разговора си мисля аз ще
взема една инжекция и аз ще имам с момичетата след
консултации с ръководителя на психиатрията , а само
се инжекцията ... Когато се събудя , че съм в една стая
на психиатричното отделение ! ?Бягайте , взех такси и
отидох
в
Коимбра
,
където
Estarreja
каза
таксиметровият шофьор да изчакаме и да отиде да
предупреди майка ми ... На следващия ден аз съм
склонен да взема едно хапче , изпратено от психиатри
не знаех, че е целенасочено , за да се чувстват зле ,
питамще ме доведе до болницата , остана повече от 20
дни в рамките на системата физическо ограничаване ,
която е свързана с колан в леглото !В Estarreja
приветствам Intermarché Струваше ми покана да влезе
в съседната къща , дойдох да влезе в градината ги
мислех , че съм крадец и дори е успял да подаде жалба
, но след GNR каза, че е дори да ме търси и ме
заведедо болницата .

Има заминаване сравнява земетресение в обществения
живот , да се отслабва през следващите години ,
35

дойдох да имат страхове като : отидете на кафе , се
опасяват, че чашата падна и хората коментират моето
име .
Как
3ºescriturário
през
1999
г.
е
разпределението на пощата и регистрация на лицензии
по време descolorei косата , разпространение на вагона
, без дори да се налага писмо , в периметъра на
фабриката, където тя се движи с 30km / h , искат да се
чувстват първи път на автомобилКак да стигнем до
претърпят злополука напускане на бронята и дори
трябваше да се оправдае .
Аз не спя , защото не искам да спя искам да
живея тук скоро пречка , която ме държи буден , ще го
кажем с безсъние .
Записах се в училище-интернат Луис де
Camões , португалците подредени равностойност на 11
стойности и проследи маршрута от кредитни единици
средно образование .Декларация IPJ , упражняван
информационни аниматор функции , като например
стипендии , от 1 март 1999 до 05 февруари 2000 г.
Заминава
за
училищата,
за
да
рекламират
здравословното поведение на младите хора .Започвам
да видите онлайн порнография и да имат контакт с
чатове ." При изпълнение на служебните им
задължения се интересува и динамична игра изцяло
своите задачи , по-специално , потребителите на
услуги , разпространение на информация от интерес за
младите хора , за актуализиране на информация за
поддръжка и контакт с Института за младежта
португалски" Авейро , 9 март , 2000 г. отидох в
Тенерифе само в последните дни започваме да мислим
за жената на живота ми и аз пиша 3 карти с името на
Raquel Mamede - Bombarral Португалия и последния
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ден получавам телефонно обаждане в нея Bayou
симулира лошоналична заедно с приятелката в
момента аз ще трябва да бъде апартаментът с Ракел и
прекарах няколко часа се намирам с бившия .Girlfriend
да сложи фиксирана лъжица в камбаната и да видим
един мой приятел, скачайки от един балкон на другия
ми предупреждение на първите.От последните мигове
тя скочи прекалено и дойдоха при мен аз изтичах до
стаята на апартамента и ме скри под чаршафите на
най-добрия ми приятел в момента и тя ме попита къде
е Филипе и напуснах чаршафите и каза she'm
тукизбяга от апартамента I преследван по улиците ,
идващи да ви мине един трик , за да стигне до я
успокои .Мога да завършено средно образование
1999/2000 заявител с крайната оценка от 16 точки - на
яйчниците 11 Декември 2000 , имаше сканиране в
интердисциплинарна област лявата половина и след
това излезе тук заключава достави друг учител ,
прекарал два дни отиват на вашияофис извинява за
липсата на честност учител прави допълнителна
проверка и възлага бележка 20 , максималната оценка
за обичайната учител е 16 точки .Имам бележките от
11 на португалски, английски на 15 , 15 и френски
език,
17
интердисциплинарна
област
,
18-18
философия и компютърни науки , копиране в изпити ,
така че постигането мине време .По време на
следването работи в полумесец отиде официалния
хотел с професионалната категория на " рецепция
Стажант второто година " , тъй като в деня, 08
февруари 2000 г. , Докато 31 май 2000 г. "
Придобитите знания в този хотел в секции рецепция /
портиери бар .Демонстрирана през целия този период
голям капацитет, за да се научат , необичайно
всеотдайност
и
чувство
за
отговорност
.Ние
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прославяме Твоето наличността и вашите отношения с
всички нас .Ovar 28/07 / 00.aqui спал в хотелските стаи
има страни в бара и отиде до басейна в отсъствието на
отговорните лица.Ако дисциплинарно производство за
нападение над колегата бар , защото това ме накара
да се чувстват намален , защото знаеше, че той е бил
хоспитализиран в психиатрия .След това отидох в
Лисабон и имам работа насрещно служител в едно
кафене в търговски център беше imaviz 2000 имаше
навика да посещават нощен клуб в търговския център ,
където тя танцува , докато ранните часове себе си
представим най-добрият танцьор в момента има с мен
бутилкаpopper'so които вдишат преди постъпването на
работа като мирис и поглед към небето пред хотел
Шератон на , тази бутилка е моят втори опит с
химикали , но се върна , за да го направи не повече
опитах това в живота ми,Участва в персонала Estarreja
Carnival 2001 - Сирни Заговезни или нищо !Сирни
Заговезни или нищо !Декларация кметство на
яйчниците - разделение на културата , библиотека и
историческо наследство .Той е заявил, че е заемал
позицията на административен сътрудник , на
договорна основа за определен срок от 6 август 2001 г.
до 30 май 2002 г. в услуги за обслужване на клиенти
на градската библиотека на яйчниците и Музей Хулио
Динис - къщаOvarense " , която направи страхотно
чувство за отговорност и ангажираност " имаше
библиотечни
документи
и
прави
изчезват
регистрацията на " безнадеждни случаи " 2001 - GNR
болница между Лейрия Лейрия и битката там е
подадена жалба от радиото на шофьор на камион ,
който щеше да нарушитранзита , БТ се нарича на
сцената след rebocarem на колата казват, че няма
дузпа , се обадете на подкрепления и ме доведе до
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болницата в Лейрия с белезници .В Caldas га Queen
помисли виж снайперисти и хора , които са гледали
прозорците 26/11 до 07/12 2000 в болница детската г
.Pedro 2001 - не получавам писмо от DGV завръщане у
дома с превозното средство , но нямам писмо и въобще
не се връщат доведе получи писмо от съда ме наказват
с много сериозна глоба за нарушение ( без минимален
) срок за анулиране 30 ден , да вземеписмо DGV , че е
с нея и казва да вземе друга , защото на този закон да
бъде предразполага към по-малко от 2 години.Аз дори
се търкаля стая и мисленето ми , че има камери ме
снимат и че е бил наблюдаван от съгледвачи .В Лейрия
мисля Интерпол качи да работят с мен , тъй като аз
слагам 5.01 процента .Бензин и плаща € 5 е приел, че
е открил формула , за да спечели и да стане милионер
.В тези дни си мислех, че е имал руски шпиони под
колата .Мисля, че съм вълшебно и аз съм овладял
колата с ума и мозъка залепен на машината колата все
постоянна ротация , която ме кара приключения на
средата на пътя в бельо с подскачащи топката да се
подвизава в тази топка естартира в тестови решения
Queen и се удари в земята пред съда и се изкачи на
покрива си .Спрях от GNR бригада командването на b5
счита районите на Коимбра и Авейро започват да имат
преследване на идеи и за обиколки вестници в колата
се тегли от заповед на БТ Лейрия .Liscont изявление оператори на контейнери работят с категорията
практикуващ административно .По време лежах на
тоалетната в Liscont , имах два месеца без пушене на
хашиш и когато се върнах го боли главата ми
започнаха проблемите с ранното напускане Liscont
дълбока любов , любов , претърпени се чувствах също
забравена долната половина загубил покаяли и са
живели,Пътувах по облаците прелетя по небето били в
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планетите Марс и Юпитер на Марс , реших да те
обичам и Юпитер имахте ли тук е моето същество ,
летящ от планета на планета писалка имаше сила ,
имаше енергия , радост бешенещо, което се предава
любовта в цвете форма .Ако силата на слънцето , се
движеше като слънчоглед , имаше желание в
безмилостното преследване на изгоряло беше мечта ,
постижение , с гол, всичко със страст , без измерение
беше страхотно , невероятно кратко много любов
.Погледнах през прозореца забелязах на хоризонта ,
прекарано сканирани партидата погледна напред
видях твоята звезда , беше брилянтен блестящ поглед
видях луната беше мое и твое , е пейзаж , пътешествие
, чрез вас да се движи по суша и поморето , следван ви
завладее пътувахме над земята и по морето е само на
лунна светлина .Ако това копнеж , които искат , в
желанието си , любящ , мисли, чувства .Аз ви изпусна
и се иска да имаш тук , пожелавам на срещата , те
обичам , винаги мисля за теб и се чувстват вашето
присъствие , където носталгията и живот без теб ,
мисля , искате , да се чувстват и те обичам , без
давиждате , че желаете с 5 сетива : зрение ви видим
без врати , без миризма ви миризма , което чувате
делата без шум , вкус зарадва ме без теб и да те
докосвам , доказващ , без да докосвате .Ще напомня,
че за вас е претърпял , почувствах , обичал , живял ,
никога не обичаше друг , който целуна в тебе , аз
видях, went're любовта, която винаги ще помня .30
Май 2003 , брак любов март мавритански Филипе на 02
юни Лисабон -... Havana Мадрид Мадрид Мадрид 09 Jun
10 юни, 2003 Лисабон отидете в Куба и Хавана купя
сто милиона щатски долара на марихуана , че наистина
е гадно .I беше четири месеца без тютюнопушене
ставите преди да се присъедини , тогава пушени и
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нарани главата ми беше началото на интригите с шефа
и се стигна до точка ниска и отивам за да търсят
работа .Факултет на писма спал в класните стаи и
пушена ставите ми .Town Hall Library Лисабон Орландо
Brook ужасен от контакт с най-новите създаде фобията
на правене на дейности с тях , е работил един месеца
отпуск от мен .След искам да се изяснят някои
съмнения с превъзходна техника , казват ми откажат и
да представи отпуск по болест - изпрати писмо до
председателя на ISEL с дискриминацията на конкретни
факти, не може да отиде в банята и пусна tosteira на
сирене , наляво ... написах живота недоволство със
задоволство върху пощенска картичка на СТТ и себе
изпратен да я получи.Изпращане на писмо до
президента на републиката в който представят
последните си 8 години.Безработицата , свържете
системата за социално осигуряване в Лисабон
гражданин магазин, който ми каза, че нямам право на
обезщетения за безработица , когато в действителност
трябваше да спори с майка си, жена и аз ще се
обучават за нос с идеята да отида да хвана самолета
заЛюксембург , за да говори с Барозу в Европейския
съюз , за да ми даде тази работа .Кулминация само за
миг , миг от мисълта си , че вероятно всички да
съществува не само като добродетелен образ , но
поради появата или състояние на ума , той не умира по
време на прекратяване на всички физическото
съществуване и изведнъж всичко ще изгасне , илиможе
да доведе .
Чух гласове, които казват команда, за да се
самоубия , мигове преди да е казал на жена ми , че
това е " хакер " , който имаше професия , написа книга
казва, че винаги съм обичал супермаркета да си купя
две бутилки горчив бадем и пиха всички заеднос
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различни хапчета .Жена ми , когато той влезе и се
озова прегръща с положението призова пожарникарите
INEM пристигна малко след като ми даде масло , когато
се събудя съм памперс в болницата .Дни по-късно
казаха моите съседи , които са били на лекарствените
взаимодействия дойде при мен да кажа едно кафене в
близост до него , не би било кафенетата , които взеха
02/2007 първа опит за самоубийство .
Ако ми се изпари , ако душата ми , нищо
няма да остане в тайна, плюс отломки , без да обръща
внимание фантазия .Излезе от подривна плува
безделието на друг момент , специално .Липсата ако
той докосна и видя вашия свят , ще бъде нечист , без
заглушаване на чувствителност , най-малко вярват , че
някой надминава моята реалност .Моята тъга е просто
като всички щастие постижима като недостижим .Чрез
магията , без ирония в един ден, да кажем , допир и се
чувстват ми как ме гледаш и да видим кой съм аз , а не
това, което почувствах никога толкова много страдание
, които искат нищо повече , умрял за вас чрез мен , за
да пише за това , честрадал и никога не умира и ти
никога няма да бъдат загубени просто чувствах до вас
в горяща клечка кибрит пареща болка в мен , че
свършва, когато всички горят .Никога не сте се , от
начина, по теб ще кажа, че страдате , защото никога
не се наляво и знам , че те обичам и винаги ще те
обичам .Той се лекува в болницата и Cabral къри ,
което беше в " кома " и идва буден и вижда само
памперс , не помня разговора с психиатъра , който
обаче ми дава съобщение на ред след подписване
снемане на отговорността .- Мислех да стреля животни
от прозорците на етажите и имаше идеи да се
унищожат или убиват хора чувствах страхотно
смущения в разфасовки на тялото и разкъсванията
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посочва много тревожно дух и емоционално разбърква
желание , моля те да ми даде една целувка като тези,
знаеш ли?Дай ми целувка скрит , като тези surripiámos
помежду си, когато желанието е нараснал ме целува ,
мека , от тези, които , както знаете.Sweet , сладко да
знаеш .Аз ви дам една целувка от мен .С цялото ми
уважение , ви нека аз и ти !Какво мислите за мен и аз
на теб ?I estou- благодарна, че ме четат , разбира
може би !Преминавайки от съображения вече чете мен
вече взеха elations най-малко красноречив разопакова
подаръка на правната часа вече полунощ маса или
игра петел , че е ужасен въпрос ! ?Reflection на
разбираем комуникативно екстаз до минимум и само от
мълчанието на ехо , което разделя ни актове са думи
на болка , дори в обикновен отхвърляне на изгаряне
.Непреодолимо препятствие физически, но не и от
хормонални и духовна химия бъде светло .Небесни
тела ще се опълчи за разцвета на теменуга .В търсене
на любовта детелина , защото богатството се състои в
разбирането на многостранни същества и винаги с
нещо да добавите към това мнение.Друго допълнение ,
по-нататъшно
увеличение
,
това
желание
за
състрадание
и
нежност
,
че
ни
заточен
в
представителния самочувствие в социалните медии
.Изгледът на самостоятелно един и неделим не ,
отчужди всяко желание за повече желания , които
възникват в кръга .Този кръг от злато , гилдията на
добросъвестност и лоялност и уважение , главно
поради не съществува .Ние сме чиста и дива в акта ,
така и нищо повече егоист от мен , които само да бъде
така
винаги
напада
друг
с
тяхната
гледна
точка.Възпален ума способен проста обмяна на идеи ,
че е спешен призив към здравия разум .Когато даваме
или въвеждат самостоятелно с другата.Нищо по43

тривиално да отхвърли това, което ние не искаме ,
това е лесно .Любов и любовта е по-скоро се чувстват
другия , а не мен.Конструктивно отношение на
връзката между нас е .Отпечатано в инстинктивното
поведение само мисли за мен , след това при мен , и
сега имам отново .Конфликт , защото един е I се
превръща в " I " и никога не се знае колко добре " себе
си " , ние трябва да дадем подкрепа един на друг .Това
е нещо дойде при нас , което е винаги отворена
.Внимание към " I " собствената да бъде с вас
притежават маски и егоизъм това ниво е .Ами бронята ,
което някога съм се По тази толкова разбит от " ТУ е " ,
че съществуват и че са по " ЕС " , че поп броня " на ЕС
" .Любов : любовта побеждава всичко .Август 2007
развод ... ефервесцентни Light - пада и дърдорене ,
разрежда
и
се
разширява
в
клоновете
на
непревземаема желание , това е илюзия , тъй като
всички очи , които след това се рушат , когато се
сблъскват с външната реалност .Съставени злоба и
фалшиви спорадична лудост ефервесцентни желание
от любовта разширява и замърсителите , заема всички
мисли и се оставя да доминира и да е властна , тя е
обмен на съживяване на енергия , светлинен
съдържание е там .Осветено небе , нищо по-силно от
желанието да се постигне перфектен баланс на ярко
небе , тъй като те са звездите , които им дават живот и
да се движат идеи или факти, мисли , желанието за
бетон , нищо по-красиво от небето , осветена от
енергия, която constelaresпризове за постоянно
взаимодействие между звездите , и силата на звездите
е уникална .Това ме плаши как енергии изчезват като
дим без огън , т.е. не искат да тълкуват космическата
реалност .Разочарован съм , когато жизнеността се
потиска с настаняване и кристализация на чувствата е
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несъмнено една маска на политическата коректност
.Душо ви се превръща в магия и лети умове , които
нямат импулс ток на истинските факти и промяна на
нещата се променят стъпки и цикли , за които всички
минават и се развиват , но никога по пътя на страха и
страданието начувствата .Освободи се и се разширява
страдате и особено мутацията на живот , тази промяна,
която ни тласка .Светлината на живота , потопена
безумието на страстта .Как така ?Инстинктивно се
обичат и искат да бъдат обичани , страсти и
разочарования отворят няколко илюзии .Заблудени и
обичам да ми се съсредоточи и да се концентрират в
цялата методика на любовта на истината , която
пронизва
всяка
лъжа
.Naked
в
обичан
равнопоставеност ние се занимаваме с истинската
самоличност на битието, така да бъде обичан изисква
от нас дълбоко осъзнаване на това защо да бъдеш
обичан и все още е налице необходимата дихотомия на
заякват реципрочни и обичам , тази диалектика се
предполага,1 + 1 = 1 , когато логично никой не може
да се насладите на всичко .Така логично 1 + 1 = 2 ,
правилно , но поведението няма да бъдат продуктивни
, ако резултатът не е техническата вратовръзка
нагласите и ценностите и поведението като цяло , така
че след това има единна позиция в средата на
правенето на любов .Разбирана и е вярно само
източник на удоволствие , или да е индивидуалистична
или друго действие се означава действие като
истинска свобода .Е, аз не съм живял достатъчно, за да
се преодолеят следните стъпки , логично или
нелогично ще бъде критерият за много от вас , аз
искам да съм абсолютно сигурен , така че ми се да си
представи задника от време на време , и днес едва ли
има магаретакато такива , има по-скоро са изкуствени
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магарета, заблуждават , които наистина се откроява
понякога тази роля , да си направите изводите .Аз не
съм тук за това , между другото за безумия имат
страхове и нагласи, които не правят , тъй като луд е
само при определени обстоятелства и когато бъде
преценено от другите, т.е. често зависи от "
местообитание " .Пренасочване на някои от тези
мотиви тогава искам да кажа , че съм луд ,
предполагам, че харесва много хора и по този начин ,
ние не се насища , искаме повече любов и все повече
и повече , защо толкова любящ амбиция като сложих
въпроса .Отстъпление казва следното, всички са
свободни да извършват безумия в любовта , ние сме
уязвими и често манипулирани .Искаме да вярваме , че
това е вярно, че любовта , защо , защото ние сме били
обичани , това чувство , че предизвиква обич и
отключва мъдростта на живота
11/2007 втори опит за самоубийство с хапчета ,
ескалация в болницата къри и Кабрал едвам ходи в
отделението съм помолен от медицински сестри ", след
това се опитва да убие този път с бензодиазепини ? ! "
, След анализа съм интравенозно изстрел иглата
ибликащ кръв .
Жилищна умира между живота и смъртта ?Ох!Прошка ,
тя се поставя ?Очевидна , който никога не е убил ?
Всеки е оставен да живее известно време без
изключение всички фатални , веднага мисля, че ние
скоро ще умре и след това ние живеем е толкова
противоречива на подигравки .След рождения ми ден
се опитвам да отида " отвъд " договор 20 часа след
напълно обезобразено и упоен , оцеля за пореден път
.Участвайте в открита procedure'm оценен за вълна от
административния техник от трета медицински екип и
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е с 17.41 Valore бележка като на второ място в
конкурса , в нощта преди не е спал и са пушили
повече от 10 стави , интервютобеше сутрин .Това
медицинско училище на пристанището .Къде дни покъсно трябва да тръгвам , защото той е с мисли за
самоубийство и когато дори не бях срещал , аз чаках ,
но имах достатъчно на изчакване .Светлината ме
изпрати в посока на текущата екстаз от ежедневието ,
просвети ме болен бъдещето и неразумно да се тогава
да, гръм клане мен и започва да мига като лишен
Dynamite фатално удоволствие .Така че, да изцели
остави калорични недрата на взискателност и
прецизност .Аз не знам дали съм озарява миналото ,
защото се страхувам, че тя няма да има сила
.Следователно , има два полюса, две крайности и аз
бях поразен от положителните и изцеление , а не
черно и натрапчива .Тази светлина идва от яснотата на
емоции и рационалността на незабавна здрач и
импулсивни , без преход и непрозрачни сетива , не
вградени чувства или прикован на възбудата ,
удоволствието да живеете и да се насладите на
максималната сила , която ни движи на земята и ни
дава силане , вземете таланта имате и сила като остър
син лъч и ventilaste на горещи вълни с опит , а не
злонамерени и повсеместни мисли , които ни
пострадате, като сенки , всичко си има движение , но
това
е
настоящето
и
как
тя
се
разкрива
инфилтрирасетивата на очите и ни показва, яснота на
мисълта чрез мълчанието на времето , и не се
произнася по втвърди мнението и се наслаждаваха на
безславната увреждания, които минават през други
положителни или отрицателни енергии .Със скоростта
на мисълта , незабавно, на второ , малка част от
времето , а времето е мигновен следователно няма да
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има съкращения в рамките или на най- нелепо
поведение , защото всеки има права , независимо дали
е положителен или отрицателен ефект .Имате ужасната
ефект на черната Faíska случва в неутрална полюс на
здравия
разум
и
лудостта
,
осъществява
изключителната енергия и гладен за удоволствие и
светило , за да мога да Ви посъветва да използва
своята енергия , за да се стигне от светлина и esbaterá
усмивка парене като пепел ,лишен от топлина , но
бясна , когато бърка .От друга квадрант има Blue Ray с
необезпокоявано мисъл на Коледа и подчерта,
дървесни светлини, които ни карат да се разсейват
.Той е този преход се сблъскват възторжен , но не
обструктивна прагматични енергии, които ни пречат да
живеем моментна снимка , гръм разтърсва и на видно
място се отразява на звуковата вълна , която
произвежда свръхзвукови скорости , но не толкова
мощни , както добре.Каква е реалната и изглежда
нереално .Животът във вечното го държи там отива
надолу и след това няма как да се бори , около него
или манипулира тя е ужасът на дисидента дърдорене и
завършва с една точка стачка ума на сътворението ,
въображение или просто рисува следаразцвет зелен
нюанс и вземете живота в този тон на живот
процъфтява , тук е резултатът винаги сте искали да
посочим , живее интензивно .
01/2008 направи татуировка с буквите
Darklightning и искра в плешката и силата на казвайки
luz'08 след това никога не intentei татуировка срещу
живота
2007-11 / 2008-01 - Commercial бързо phone'm найдобрия шеф на клиента купува 5 мобилни телефони на
компанията , не се яви на работа .В Estarreja в
48

библиотеката в пространството за паркиране на
инвалиди седна и легна на намекващ мястото на моя
протест във връзка с начина, по който е различен , не
означава, че е различен , че е само в размера на
книгата за жалби и тя започна и приключипопълнено
плагиатства от една книга за " различност " , че е бил
в записа на витрина , която прекарах един ден е пълен
с добро образование и етикет с над 20 тома върху
банера .В Estarreja 02/2008 Library Walk със сини
произведения каска и като служител на строителните
работи , напишете следното на вратата : в мен цари
тишина чрез страдание .Заплашват брата на смърт и
съм воден органи по тази такса за психиатрична
оценка .Ще по своя собствена инициатива да виконт
болница Salreu където съм приет като пациент ,
генерира дискусия , където и да бъдеш болен или не ,
е , че компютърната система допуска само на входа ,
както болен? !Аз предлагам да отидете в психиатрична
болница в Коимбра достигане дойде с военните на GNR
те ми дадоха път с дома на следващия ден .I стачка
думи и аз съм безмълвен за 10 часа.Купих светлинни
устройства и говорителите 100w усилени компактдиска
с анти Dantas манифест се поставя в максимален обем
от прозореца на спалнята ми , на Хосе де Алмада - роб
, поет Орфей d' футуристичен и всичко .HUC Университетската Болница в Коимбра болница бюлетин
- мъже психиатрична служба - пациент е бил приет в
болницата на 02.02.2008 е бил изписан 2008- 2.18 Normal заболяване , промените в пелената на
съквартирантката , друг спор стой дори отиде след
средата на лечението .Водени от органите на hospital'm
белезници and'm дори не се виждат от психиатъра да
бъдат принудени да се придържат към лечението
против волята ми , свързана с носилка и като
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инжекция .Взех книгите той назаем и ги хвърли в
езерото кметството взе под пуловера този ден , аз
показа пред масов извън моята татуировка, която има
властта на дизайна на светлината , аз дойдох да
напусне € 15 в шествието .Аз дойдох , за да бъде
призован от Estarreja култура съветник , който не даде
книгите , взети от библиотеката ще бъде започнато
наказателно производство най-лошото е компактдиска
надраскани и в деня на шествието бяха хвърлени
книги за източника на светлина градския площад .
Когато
бях
безмълвен
поради
болест
замислен план , остана с милиони долари тайно си
мислех, че няма да кажа, защото аз не , аз ще бъда
ням , синът ми с арабска книга на ръка от мен ще има
най-голямото съкровище в света .
В ролята на отделение Коимбра бях
диагностициран шизофреник психоза може би само
някога, че съм шизофреник ... слушах разговорите на
срещата на медицински сестри , спомагателни умни
реализира Слушах колеги казват , че това е мой ред...
Той е написал записа " " избяга опасност " " запази
пижами " аз ще се усмихнат , никога няма да тече
пижама ? !За да излезете от тази задължителна ч
задържане изисква да подпише съд документ, както аз
следвам лечение .На входа интервюто в болницата в
Авейро заяви, че иска да бъде третиран с моя
псевдоним " Господ на Light ", който не яде паднал
само овощни дървета и ненавиждал масло и сладко от
ягоди .Какво беше обичайните ястия .Той мислеше за
самоубийство форми , като мен хвърляне модела на
открития и др ...
Живей , аз чувствам , страдащ , че ми пречи
да виждам , като да си реално с поведение някога
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верен , но като тъжна clown'm фалшива усмивка ,
радостта на интериора , не съответства на външната
страна.Чувствам поплавък , че ме прави от нормалното
място , пътуването и пребиваването на място, където
той е на разстояние от много недостъпно .Чувствам се
като бездънен крачка , неестествено явление , но като
дивак животните се чувстват жестокостта и скоростта ,
благополучно удуши и убиват от родители на сила
предопредели до провал в момента .На едно пътуване
без следа е образ на отвратително , омраза и наистина
грешен, ето клетва във височина небето температура ,
цветя и расте насилие скока това е просто лош момент
всичко кулминира и подобрена свирепост I облечен
като клоун ис капачка на ИТН - информира Португалия
във Венецуела кафе .CTT ще повиши писмо от съда ,
кажете на служителя , че заради болестта ми Не мога
да вляза , да си върша пръстови отпечатъци , т.е. не е
писал .В Коимбра , болницата като хотел с хартиена
карта, като дръжките на вратите казва , не си правете
труда !Да не се притеснява и да ходи с него на китката
от болницата периметър да намеря себе си бране на
листа на дървото , листа и полени правят цигари с
документи наредено да Thomas прякора " парашутист "
.
Напуснах болницата миналата една седмица
аз съм приет в болница отново с анамнеза за психично
оценка под командването на GNR на яйчниците - в
Коимбра сложи изложба на ограничение стол с
конституцията , предложена от къщата на парламента
и да се отворят защитата напри липса на авторитет
.Паля и да се окаже, светлината казвайки силата на
светлината изтриване на ключове болница в Коимбра ,
купи супер интересно и има голяма тема подхожда за
произхода на дявола " hashashin / фигура . "Тъй като
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психиатрично отделение се смесва трябва да има
орален секс с пациент в банята на мъжете и спалня .Е
в болница Авейро и дишаше през 5 сантиметра отворен
прозорец .И просто исках да дишат въздуха духането и
видях градината и хора, които тичат и да се насладите
и просто исках да диша ... Почувствайте свободата
Продължава BE : начин на живот
Истинските сметки на
Nelson Перейра сутиени
Човек, който е обявен , под което се разбира ...
начин на живот , това е всичко , което е наследил от
предците ни , тогава имаме мисията да се размножават
, когато стигнахме до зряла възраст , такъв, който е
обявен от законите на обществото , къдетоние живеем
в демокрация .
Това е всичко, което можем да придобие знанията ,
които е , всичко, което се търси, когато знаем какво се
строи.
Как така ?
Защото , когато се занимават в обществото, в което
ние работим със сила на разума , ние винаги трябва да
живеят , за да бъде да бъде приемливо за нас, за да се
види от самото общество като майстор , не може да
бъде зло е просто по-достоен , че можем да бъдем
;това е, което ние живеем , ние също така знаем , че
там има между помощ .
Как така ?
Защото ние сме същества , за да служат един на друг ,
затова проблемът съществува придобито , да говори
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истината , когато злини ми са по-високи .
Как така ?
Защото ние можем да бъдем социално същество , но
ние можем да живеем като дива .
Когато не задвижва същества равно .
Но винаги съществува и съмнение , недоверие , който
винаги ни преследва , от които са ни учили , от което
са ни учили и това е мястото, където ходим , докато
ние сме сигурни , че наистина доверие , тогава можем
да ни служи добре , защото ние практикуваме добра .
Искаме да угоди на всички читатели, които могат да
четат книги , тези мои книги , които можете да
намерите във всеки книжарница , където те могат да
очарова темите , които те искат да чуят и четат в
леглото си .
Това ще бъде една добра компания някога
прочетете и видите тези истории като вярно .

ще

Тъй като те се чувстват , че даването на истинския
опит на тези, които се побъркаха , но знаеше, че ме
излекува от всички злини , които ме преследваха .
Каква ще бъде тема на това издание ?
Летящи доклади , може да се окаже проблем, който
няма да бъде твърде шокиращо , не искам да шокира
читателя , но докладите са верни и се отчитат по
начин, който е живял по законен начин .
Защото и аз бях един опит в рамките на закона , за да
повярвам , представете си хиляди неща , чувствам
кожата на недвижими усещането на инстинкта на
животните .
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Искаме да спечели със сила , и ние се чувстваме като
такива .
Outlaw , че това е, че всички ние научихме, че ние
можем да намерим и тежестта , която идва от начина,
по който сме свикнали да живеем , защото въпреки
цялото зло, което правим , никога не може да се счита
за зло .
Мисля, че ще има прераждане във всяка .
Амбиция да живее , което искаме, е да живеят по
начин, който намираме лесно, но не е лесно и е трудно
, когато падна в закона бар и когато нямаме пари да
плати за добри адвокати , ние плащаме по-висока цена
.
Как така ?
Ако ние не попадат в благодат , ние не може да бъде
смешно .
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Защо винаги се ражда с наследството на напредък в
живота , ние също може да се научи и да
разпространява горчив житейски опит , и аз съм все
още плащат за това !
Аз съм роден в Африка , имаше три сестри : на Елвира
, Candida и са .Да има едно добро начало , една
история, която би могла да бъде брилянтен разказ , но
това се е случило , за да бъде по-малко добра
житейска история .
Аз не се чувствам много по- зли хора , които
изпълняват тази функция , така наречените охраната
на затвора , винаги ги съдят врагове за да не искат да
приемат, че наистина може да ми трябва да се измъкне
от това решение .
Извършил няколко престъпления по пътя ми като
влязох в живота .
Той използва този термин е в жаргон , с които се
занимавахме , е форма на жаргон , или можем да ходи
мандат .
Били ли са местата, които са търсили и начина на
живот, който винаги е подадена бяха на кея , където е
имало
насилие
или
не
е
намерено
насилие
съблазнително или провокативно , защото наистина се
чувствам добре в това, което правим .Тя е уважавана в
очите на обществото , тъй като нито едно общество не
може да приеме , че други могат да живеят на
престъплението , ако не се смятат за необходими като
консумация на вещества, които могат да изглеждат
ужасно зле , но те съществуват .
И тъй като всички ние имаме пороци , но тъй като
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винаги взема лошото , когато не ни харесва нещо,
което винаги са били незабележими като зло , но тя
има голямо видение на която всички ние сме създадени
, са нашите средства исъжителство прави нашия
обучение искаме и имаме амбицията да живеят добре и
да е по-добър от другия.
Ще има много Picardias как ядосан създаването си, но в
средата на тези копелета имаше едно момиче , винаги
съм я харесвал , тъй като аз се запознах с нея , е едно
и също рожден ден като мен .
Както винаги я харесва , тъй като в деня, когато се
запознах с нея , винаги съм я харесвал , тя живее с
мен и са живели много с моите сестри , имаше връзка
прекалено много от него , той не беше любов от пръв
поглед , вярвам, и вярвам, че никога няма да има
женакакто обичаше , че първият път, когато те целунах
, усетих истинската лъва , ние всички обичаме да се
види в саваната .
Този, който има право на живот , равна на всички
мъже имат съпруга и семейство .
Дори и да го приемем начина на живот съм живял и
тази любов съществува само веднъж в живота , не се
чувствам на мъдрите, нито никога не се считат за
такива , но аз ги срещнах , бяха интегрирани в един
или друг начин , всичкиние трябва да се обърнат ,
платена голям законопроект , но всичко това , защото
исках да има добър живот .
Той е добър в това, което той е направил , аз започнах
да правя обири , кражби започнаха в най-простите ,
направиха някои от мушка .Но след като ме degradei с
прекомерна консумация на кокаин , се чувствах добре
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за пушене и не искаше да си тръгне.
Той щеше да ме вземе в делириум , но никога не е
нападнал някой в моите кръгове , ако нямаше реакция
, няма да има нужда да прибягва до насилие , когато
ще облекчи съдебните баровете .
Знам, който ходи в дъжда се намокри , просто исках да
получите пари или да получите на ценностите, които
донесоха .
Разнообразни сайтове , които израснах на върха ,
Лисабон винаги е било забавно за мен , счита този
град както вече чете исторически книги , гр
историческа и културна стойност .
Видях прогресията на с добър живот , за да могат да
живеят един живот encordeirada като такива , т.е. само
искаше парите , аз знаех, че е добре, аз просто исках
парите и се чувствах зле тези актове , само исках,
беше да се удовлетворятмоята пристрастеност и се
чувстват социално , социалната среда , за да бъде
добре на хората и да се чувстват нормално , нормално
в средата на живот в отношенията с хората .
Чувствах властна , тя ме съди грива лъв в постигането
на нейната територия и всекидневна.Така се сблъсках
с живота на като жена!Ами ... аз взех този начин на
живот в положителна посока , в която злото може да се
направи за хората , никога не наранило някой по
начин да съсипе един от друг по брутален начин и ги
остави с празни ръце .
Само се възползва от обстоятелствата на момента и
просто го е направил за пари , за да достави бързо да
се пуши на кокаин , но винаги prolonguei какво е било
неизбежно , което е това, което не се е родил човек ,
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или дори може би можем да наследим причината да
учаткакто е човекът , който пие алкохол и пуши
наркотици
реагира
в
потомство
на
гени
в
наследствеността , че се е оставил от резултата от
оплождането .
Аз не съм " експерт " в тази област , за да се разчете
всичко това и да бъде в състояние да предадат на
читателя тази притча , видът да говоря за това ,
защото аз трябваше да говоря за това , са начин на
живот .Те понякога се вижда , както и, от друга страна
, се вижда злото .
Как така ?
Поради начина на живот, който сме научили като
имаме над referenciei , че не винаги може да действа
със злоба , той трябва да бъде простено , да бъдат
добре аплодирана !
Как така ?
Защото ние го живеем , стандарти , чувство на живо и
чувство команда живот , е форма на амбицията си да
бъде в състояние да имат добър живот .
Връзката започна , аз бях на 22 , се включиха в
армията , но не искам да отида , но законът се казва
така .И това е, когато имах вярно връзката , страстта ,
че аз никога няма да имат същия Кристина , и тук
започва връзката, която всички ние се стремим да ,
всички ние искаме да намерим истинската ни сродна
душа .
Той живее интензивно , усетих , че тя е далеч от мен ,
не се чувствам добре , и това е, когато може би тя взе
да има малко повече власт над мен .
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Той обичаше момичето е ревнив , но това не беше
безумно ревнив , е здравословна ревност и завист , че
не е имало реално болни зло , което може да ми
отнеме да принуди някой да остане с мен за моята
обременяване.
Как така ?
Аз ме помисли и само ако загубили щеше да загуби
жената на живота ми , но това се е случило .Аз искам
да отида на Байро Алто и тя отиде на дискотека в
малкото поле , обсъждаме и това е, когато ние в
крайна сметка , може би това не беше нейната воля ,
по-големият брат никога не приема връзката , както
добре.I са се скарали с него , но това беше преди да
започне да обича Тина , но прекарва беше момент на
обстоятелство , но не съм го харесвал , но той не прие
моя начин на живот , никога не ми го каза , но никога
не показа , че е намен , знаейки , че съм добре .
Увредени , не е много, но той не прие връзката ми със
сестра си .Той живее с мен само от факта на контекста
, сме живели в същия квартал , така запазихме тази
връзка , че на нашето сътворение .
Майка й идваше от тях , домакиня зачеването , бащата
не знам , но беше добър господар на Рол .
Научих се да живея само за сметка на жените , имаме
височина в квартала , за да възвести ги облагат
квартала е бил дете , но имаше чувство за време , вече
се учи .
И този път бързо да видя , въпреки малката възраст
той имаше , той трябваше да се бори за живота и за
това, което той е имал : баща, майка , дом , храна не
ме провали и никога не ме провали .Защото , въпреки
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ниската заплата , която майка ми получи , 11 бяха
приказки , че изплатените доходи и там е баща ми
само платил наема , има , но никога нямаше храна .
Така че това е началото на края , което означава, че
отстраняването може да доведе до забравяне , мисля,
че беше този, който ме остави в ученето , за да
загубим баща ми трябваше да реагира по същия начин,
както го .
Погледнах го като герой , син бори човек със скромни
хора , баба , Елвира , беше с които съм живял до
навършване на 6 , докато той е ходил на училище ,
какво се случва ... свикнахбаба ми ме формиране ,
независимо от прякото наблюдение на баща ми , но
към момента все още имаше очи широко отворени , но
имаше чувството за време .
Ако идеята за време .
Има най-чистите доклади , които могат да съществуват
в света .Как така ?
Днес всеки може да излезе на преден план от техния
начин на живот , независимо от положението, в което
играе или социалната йерархия .
Така че част от това , идеята, че наистина никой не
може да бъде обвинен в нещо, без конкретни
доказателства , т.е. конкретно .
Как така ?
Така урежда законите и всички ние имаме достъп , ние
не трябва да убие , крадат и изнасилване .
Но ние можем да върнем към зората на човечеството и
такива събития са успели , защото историята се
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основава на това .
Ние непрекъснатост , непрекъснатост , че винаги ще
бъде непрекъснато , това, което е предназначен .
И това е абсолютно сигурно, че ние живеем в
продължение на една кауза , ние не продължаваме да
остане и да съществува на земята .
Не знам , може да варира в темата , но това може да
попречи на четене четец , може да се отклони
вниманието от истинската история , която се случи .
Но това са притчи , че по време на цялата книга винаги
ще съществуват , защото ние ще се уточни по-добре и
разбират ситуации, които са били наблюдавани .
Как така ?
За да видите , че всичко е в рамките на едно общество,
където винаги е имало здравословен живот и
разбирането на обществото , защото очите на другите
могат да бъдат дори Юда , но там е много важно нещо
в живота , това, което сме посели е плодътче ние ще
пожъне .
Но отпред, трябва да се отнасят добре , да бъде
безупречен , баща ми винаги ме видя и исках да видя
как един цар , но аз съм цар , воинът , който не винаги
може да спечели и започна много млад .
Когато споменах , че лесно не е лесно , но трудно ,
това е, когато съм наречен лов .
След нападение с шамар в лицето , че се чувствах ,
беше, че той е загубил , се чувствах дори в очите , тя
по-късно се опита да възобнови с мен , но аз отказах и
той беше там , че започва истинската история на
престъпността , но имаше историявече беше отделена
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при изпълнение на шест месеца в военен затвор в
Сантарем , беше военния затвор .
По това време е бил осъден Арналдо , че е историята
на това лице се вписва в моя начин в рамките на
затвора , в книгата на разширяването читателят ще
разбере реалната социална среда , в този случай
затвора , придържайте шест месеца бе дадена прошка
от папата .
Това беше всичко, което би могло да се инвестира за
добър живот , ми беше отделена от ваната .И какво да
направя?Опитах късмета си .
Все още трябва да се работи на подземния върха като
слуга дърводелски .Черни ми се опасяваха , работили с
черния кабел - зелено , добри хора, които искаха подобър живот , че те са имали в къщи .
Португалия иска да има по-добър живот в страната им
не може да има толкова търсене , които ги доведоха да
имигрират в страната само себе си.
По-лесно беше да гледам Португалия от близостта .
Аз започнах да усещам близостта на нос Verdeans , да
живеят с тях , Cape Verde е наречен лошо, защото те
трябваше да се бори с неравенството и когато дойде
ред на Португалия са същества, които не са били добре
приети , тъй като той е прекарал войнатав чужбина и
по това време все още беше ядосан , беше Chavalito , е
буден и е започнало това, което никой не иска да има
дете , аз започнах да се скитат , никога не съм се
vadiador , аз бях един vagueador .
Имах царството на опит, който е имал в миналото ,
видях разделянето на родителите ми на 8 години , като
учи , и като такъв вече знаех, че няма да ме свали
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много добре , аз се почувствах отстраняването на
мъжа, който е герой,
Виждайки това загубих още в ранна възраст, аз
осъзнах, че трябва да помогне на майка ми , но аз
наистина обичаше баща ми .
Всяко лято ще мине през него, докато 17 години покъсно все още продължават , когато той е бил в
армията , но след това започна отстояние това, което е
естествено .
По това време той е бил в смоковницата устата на
практика училищния транспорт , където прекарах
празниците с него .
Баща ми беше трудно човек , премина през труден
детството , загубил баща си com14 години беше
амбицията на баба ми расте в живота , да има поголяма подкрепа и да има повече пари .
Баща ми съобщи, че уволнението му е любящ , това е ,
защото той обичаше беше прибързано сбогуване от
партията , никога няма да види баща си , но израства
трудно да помогне на майка си , е син вече е живял в
домамайката .
Живях шест години с баба ми , но колко е трудно ,
имаше отдолу израства труден, никога не позволявайте
на деца да умират от глад .
По това време той е бил миньор .Търсите руда бизнес ,
но не работят там , колоездач е и в момента той се
присъединява към армията и продължи кариерата си
там .
Се превърна в нормален човек , той се присъединява
има по необходимост на живота , тъй като се
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гарантира, че всички ние трябва да се гарантира,
самодостатъчност .
Това се случи , тъй като той е бил строг човек ,
приятел на приятел , приятел на децата , но не и от
много думи , но това е уважение и честна .
Това е, което той винаги е искал да си тръгна , но това
е , там е , е разделянето , I отстъпи малко , не
продължи с по-нататъшно проследяване на начина на
съществуване и начин на живот , затруднения за
преодоляване на препятствието иживот увери работа
да се гарантира бъдещето , за да се размножават , са
всички добри деца , ние сме достойни да бъдат децата
си , но също така е имало липса на разбиране и
лоялност от моя страна , аз станах мошеник бъде както
каза той .
Психологическият Whiplash на усещане дойде само
влоши , защото никога не трябва да се види , че
доброто е да се направи , но получи само като зло чрез
отделяне само ме накара да мисля злото .
И това е, как всичко се свежда до осъждането на акта
.Започва къде?
Тя е била раздялата , беше, когато аз започнах да се
присъединят от самотата , но това е моят начин на
живот е имал в миналото и там се чувствах в
безопасност от притесненията на разочарование , че е
изпитал , но се закле там , да ме напуснеш , никогааз
ще дам още .
Аз продължих по моя начин на живот е пил и
това е, когато все още се търси и да го
няколко пъти и това е, когато тя се обърна
искам да ме приемат , не знам ти ме накара да
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краде и
търсили
, за да
страдам

, няма да искате да се върнете да имат това
чувствобеше болезнено , но винаги трябваше да живее
и все още го има .
Аз все още имам го в съзнанието ми е защо съм живял
толкова години в затвора винаги мислех, че винаги
трябва да присъства в моята така че имам толкова
много благодарност за тази страст не , живял друг
равен .
Linhó , след три месеца на превантивна присъедини
към веригата Linhó осъдени , моята история започва
около храбростта на ограничен от храбростта , така че
, в които трябва да се справим с някой друг свят ,
което се случва, е това , тъй като знаехче пътят може
да е твърде дълго в уединение , се превръща в
джунгла план , това е най-лесният начин да се справят
с тези, които извършват престъпления и са в рамките
на веригата е един свят, където властва закона на
глупостта , и когато четемс магарета трябва да се
справят с тях , но ако сме прекалено умен може да
падне , така че животът там трябва да се вземе живота
не толкова заземен не толкова към морето , която е
моето спасение , е този метод, който аз избрах за
меннаправих победа , но ми старт ще е дълга и е
проблемен начало , защото се озовах без жена без
свобода се озовах остана, загубил и е нова , се сетих
за всичко, което може да се наложи да бъде през
следващите години може да мине там .Така че това,
което съм направил ?Започнах да печелят уважение ,
че не е лесно , дори и да не искат да влязат в
конфликт на насилие , те се случват , защото те
минават през една рутинна , че след това по-късно
осъзнах , рутината , че след престол беше отвратен да
живеят , никога не мислех съществахората могат да
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направят толкова вреди на всяка друга , защото всяка
продажба на наркотици , други са потребителите,
защото животът в тази верига , която се върти около
монопола е лекарството , защото това е как аз
започнах да пуши хероин , както вече беше влязъл
веригатаот прекомерна консумация на кокаин, хероин
реши да започне , но под формата на игра , look'll дим
хероин , но когато аз се озовах се вкопчила не можеше
да направи нищо , но се научих да правя , но то ще
бъде съобщено по-късно , след това започнететова е
да има живот , въпреки верига реалност бягат към
удоволствията , просто примирила с хероин да знам ,
че бих абстрактна идеята за секс , се захранва от
химикал, който не ми позволиха да се мисли за това
.Имах платонична любов като легитимна и имам големи
любови , но едно нещо, което е гарантирано , но не
достатъчно, за да се опита , просто не искат да се
пуши , винаги има аспект ние искаме да бъдем лидери
да видя другите в йерархията да повеляватзнаете ли,
че можете да не е болезнено , че е трудно да се справи
, аз реших да не съжалявам за никого , защото аз също
бях там , се плащат дълговете на правосъдието , но
моят маршрут е много лошо , беше научил този урок
по-рано бибити и не е загубил , защото излезе в
средата на изречението , но моят образ е бил
опожарен , беше доста препратки , има предвид моето
преминаване през тези години в затвора , е началото
на края на твърд принцип , от който не мога да
съжаляватепушех за години като лекарство ми помогна
да освободи голяма нужда всички ние чувстваме , че е
логично отношение удоволствие , свобода условия да
ходи да красива вкус , през всичките тези години аз
също обичам , че аз построих там , но товаще бъде за
по-късно , но сега ще говорим за пътуването , което е
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над , не знам как започна всичко с влизането , когато
затворници , които се търсят за благосъстояние , дори
в рамките на живота в усамотение , но това е всичко
субективно , защото в нашето благосъстояниене може
да се обжалва пред всеки, който ни гледа , може да
предизвика недоволството на различни места , първият
може да бъде открадната , втората може да се
превърне роб , работа , любов или трета страна може
да се превърне домакиня от ден , има много различни
мъже в рамките на веригата , които не винаги могат да
бъдатзнаят какво се случва вътре в душата , или че
всеки харесва , мнозина избират правото да не бъдат
увредени, но освен , че е налице по- важен момент все
още , никога, никога , можете да си купите едно
приятелство , дори ако тя се изплаща в рамките на
веригата ,конфронтация е много трудно в рамките на
веригата , има и такива, които нямат нищо ,
конфронтация в тази верига е в насипно състояние ,
насипен , от една страна , и е силен като цяло , би
милиарда или тя трябваше да се върне , за да се
размине с менно исках да ходя толкова искаше да ходи
по трудния начин , че това е начина, по който винаги
ми отне много време да се разбере , моя страна винаги
е била по- психологически .
Това беше от там никога не намери пътя на доброто в
рамките на веригата , не вярвам в доброто , видях само
зло .Как така ?Защото аз се почувствах отвратен от
себе си , защото очите на другите е просто една кучка
, кучка е жаргонен термин , че ние сме свикнали ,
което означава, мързеливец , който не иска да се
посвети на всякаква причина , различна от това, което
се примириланаправя , винаги върви по пътя , който
винаги дава божественото , силата е там , вярата, на
надеждата и вярата , и винаги носех в мен , видях
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убийства в там .
Но тъй като бях marimbar за това , и ми позволи да
живея , никога не се опита да ме навреди , се казва
истината , и това е точно как това започна всичко , аз
бях много нестабилна , непредсказуем , и директора на
училището ме окуражавада продължат обучението си ,
но това приключи, просто не всички проучването , са
имали подкрепата на семейството , гарантирани
подкрепа .
Това винаги е налице, когато то е гарантирано със
страхотен начин да се живее и да могат да
претендират , което е зло , Защо се нарича
гарантирана подкрепа , в рамките на закона , са тези ,
които ни дават лошо, когато ние се бутат и да се
обезсилва чрез системата , тъй катоне като пари, ние
се избута към система , където има пари, всичко върви
добре , правосъдието работи , защото, ако не е имало
вече .
Тъй като те вярват във вас , те могат да направят
нищо, за да се промени , защото те са служители , и те
просто трябва да общуват не може да действа без
изискванията , които са посочени за справедливост , с
оплакване за проучване на откритост , но , ако те са
били , за да отворитеразследване винаги съм бил
оставен отворен , защото знаеше, ходене в движение в
рамките на веригата , знаеше корумпираните охраната
, изпълняващите наркотици в затвора , някои други са
се измъкнали , се озовава в затвора .
Някои от тези ченгета вече знаех, затворниците ,
надмина и имаше един епизод с един от най- Алфредо
беше човек на нощ , царят на нощта , преминете къща
Explorer , който е истинският крал на мафията , това
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заслужава животнай-добре е бивш полицейски само
Goe които предприе за престъплението , както аз се
радвам да го споменавам в книгата ми , защото аз
научих някои неща с него , въпреки че той е бил
ченгета и са имали по-малко положително епизод в
живота ми с него , тесе опита да ме убие в затвора лен
, само по това време е вече ветеран , беше пет срещна
там .Той знаеше, че всеки агент , и всички ме познават
и този епизод се разболява по цялата верига ,
свързана с лишените от свобода , защото бях стимул за
всички тях е примерът те видя в мен , осигурява
приемственост в рамките на заграждението , защото
трябваше дада има , и когато споменах по-горе , че
Cape Verde ще бъде моя брак , не греша, са , всъщност
, те искаха да отмъсти за този епизод , се опита да ме
убие , бях поканен да бъде мъжът в главата , но не
миисках да наложат на Съюза на един току-що видяхте
, че ако искам той щеше да е мъртъв .
Но иронията е нищо от това не се е случило в
agrediram- само , не го е убил той се изкупи и се опита
да засили моето приятелство с него , но той знаеше,
вътре в него никога няма да забравя този епизод , само
му прости , защото имаме смирениетои бъдат мамени
от това, което сме говорили за мен , а не от
затворниците , но за службата на охраната на затвора ,
и посоката , защото знаеше, че не може да ме победи ,
ще плати цената на ранна смърт , значи и аз нека
ходии когато разбрах, че е скромен научил да го
уважават и да се приеме, защото той няма да е жив,
ако аз не го исках , но нямаше смисъл , просто е
висока цена , за да плати , аз бях критикуван от
останалите затворници , които мразеха ченгетата ,I
achincalhado .
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- Нелсън като приемете този човек ?
Приех го , защото той преди всичко той е
професионалист , спечелил мощни врагове в средата, в
която е живял , ченгета са , е много добре осведомен ,
знаеше , над нас и знаеше мощни хора, които биха
могли да помогнат , ме заплаши, че ще спре да говори
скоито индивидуално или ще позволи да имат нашето
уважение и те нашия, но аз го остави да живеят , че
това е бил един от нашите, Кейп Verdeans споменах
бяха Нелсън и Карлос живял точно в областта, където
съм израснал бяхате рамото ми отмъстиш и изблици
дойдоха след , и те исках да видя убит тази такъв
човек , но си тръгнах го пуснах , искам да имам нищо
на индивида , макар че аз нямам нищо против него , и
историята на тези братя наКарлос , беше застрелян от
PSP офицер , той е посочен , е много бити , играе шах
с мен , той е "експерт " в областта , само знаеше как да
играе на парите , аз винаги ви казах , не си струва ,
игратаза любовта на , но по това време е добре , той е
спонсориран от Manuel и Romão и badona , ние се
справиха като братя , трябваше взаимопомощ , имаше
всички нас в средата , където престъпността дебне
всеки миг да милисекундаима много неща, а понякога
и ние може да ви хванат в средата и когато сме
направили това , реших да продължа по моя начин , аз
направих много ескорт във веригата , т.е. , увери
благосъстоянието на някои от тях, и да спечели ми , че
е, една ръка мие другата.
Бе мотото , под мотото на взаимна помощ , но винаги е
имало риск от metermos в ситуация, ако сме били
призовани към това , е имало убийство в бельо ,
никога не го поставя под въпрос са били добри и
щастливи дни , защото се приближи до това решение
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,аз не можех да направя , винаги мисли за себе си ,
никога не съм мислил за другите.
Всичко беше много бързо да се прехвърля към
долината на евреите след осем години завършен през
бельо , те никога не ме искаше и ме приеха добре , те
искаха да ми навреди , но ме уважаваха , винаги
чакаше моята небрежност , нещо, което никога не им е
дал,Имаше една жена, която е официален в правната
индустрия , тя ме обичаше и простил й , но е простил
на тази с вкус , в деня, когато ме качи капана беше
точно по времето, когато беше по-силен от всякога ,
никога не говореше многос тях с ченгетата , е опасност
, влязох готов за всичко .
Независимо от злото , злото, което може да дойде да
ми мине , защото , след като са положили такъв в
бъдеще въз основа образование и с това да се живее ,
е силен фактор да бъде така , и ние сме свикнали да и
вземем учението, че животът е толкова ,живеят, за да
умре , ние просто приемете , но когато се прехвърля в
Долината на евреи , но всичко това е зад гърба ни
започва нов цикъл това е моят начин на живот и начин
на мислене не позволява всякакъв вид насилие , са
имали моя характер ,врят в малко вода , и когато се
прибрах долината на евреи , реши да предприеме нова
посока , той искаше да се отърве от кошмарите на
миналото , въпреки че имах , последната , наистина
трябваше да ги е прост начин да се каже , това,
коетоима там , но не съвсем , това, което там отива ,
там отива ;Само да отида , да си опаковат в фантазия ,
че ние наистина сме бъдат изразходвани доминираща и
собственик на цялата галактика , която е , всички
нефункционално и всичко е подготвен за това , защото
те са работодателите и служителите не контролират
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тяхнотоприключения да крадат и да се каже, че е
легализирано , е форма на измама , един от моментите
, които най-много ме прославят в бельото ми беше
постижение , както и осигуряване на моето име в
бизнеса .Ако още едно нещо , това беше по времето на
всичко или нищо без изпускателна победа , или да
умре , е мотото , което имаше в мен сили да живее и да
се насладите на силата, която имах , докато бях
затворена , никога не са използвали безпричинно
насилие даприятелите ми имам почти плаче сълзи ,
зло, което видях бе изнесен от други спътници , които
са контролирани от насилие и са може би принудени
да правят каквото трафикантите искаха , но аз не
enveredei с труден път , въпреки чеми беше
пристрастен към хероина , се заклех на себе си, че да
живеят в рамките на веригата да е готов да убие и да
живеят по достоен начин, който не би ме притеснява
да завърши , кабела са всички несгоди на момента , са
тези, с които всички трябва да сесделка , въпреки че
това не е моето желание , да създавате врагове ,
където почти не ходят и себе си, там са тези, които се
опитаха да ми навреди , посоката не ме харесва ,
тогава това е, което те направиха , изпратено
информатори на тях присъстват във всеки един момент
вче е отворен за ако те могат да информира найдоброто от всичко, което някога бих могъл да направя ,
те са имали гузна съвест , но едно нещо привлече
вниманието ми и ме накара да се промени , basieie мен
много
в
учителите
,
които
имах
,
се
чувствахплатоническата любов за някои , а след това е
, че върви добре , но лодката се обърна и ме хвана и
ме постави на долината евреи беше трудно след осем
години лишаване от свобода в лен , остави огромна
история нивотозатвор , защото знаеше, че всеки, и те
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ме познават и затова никога не съм искал да ме накаже
сто процента , често бях наказан с дисциплинарни
наказания , по един за нападение и други обиди от
охраната и това е каказ разбрах, че наистина се
занимава с по-мощна мафия , отколкото аз , но в
действителност не бяха по- просто имах книгите и
дипломата , която направи е различен от мен , защото
след вече играеха самотовместо на топката , за да ми
увеселителен , между другото играе всичко, което
трябваше да се играе , играх най-висок коз , което
някога можете да играете , асо пика , някои хора ми
казаха, че можех да видя , че ще има лош късмет с
това писмо , и diziam-ми се, че може да има лош късмет
с това писмо , времената се менят и това е, когато аз
започнах да осъзнавам, че животът не е в рамките на
веригата , но навън, но никога не е искал да се
възприеме , но аз знаех , че е силната ми точка
;започна с драматична история е приключила през
убийство , са били трима братя и всички те консумират
хероин и хероин за тях е необходимостта от момента ,
които се бяха зависими от това, което са били
наркомани .
Но дълбоко в себе си , са смирени хора , имаше добро
сърце , защото те трябва да се помага , защото те
взеха в живота и аз също се , че това е тежък живот ,
дори можем да кажем, че това е робство , начинът да
се направи ,всеки ден ние трябваше да се пуши , но
ние ще преначертае .
Но всичко това е резултат от начина на живот , който
се движи на каузата , защото аз дори направи поезия
във връзка с опита и контекста на ситуацията , всички
те ме попита едно стихотворение , е да пишете на
приятелката си , беше като те савинаги попита едно
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стихотворение , но аз загубих и е в момента на
консумация , които са приели този начин на живот , аз
знам това, което знам и аз не съм готов да научи
всеки, защото имал опит с този на миналото , ме
направи герой някогоимаше в кошчето и може да бъде
повдигнат .
Всичко се свежда до това , по пътя на опита , начина
ни на живот , начина, по който трябваше да получи
лекарството да пушат, тъй като , ако той е предложил
и дал няма да купя , станах по-точно казано сводник
наркодилъри да продават, трябваше да ми осигури
дневния ми сърф с прах пуша , тогава беше , че съм
станал сводник на трафиканти , беше наречен така че
всички те искаха да ми помогне , да ми даде лекарства
да се продават и ядох , имахголемият отдих , които
всеки наркоман може да има , да бъде пристрастен към
наркотици и тютюнопушенето .
Но аз бях известен за моя спортсменство , за
практиката ми в тренировките , защото обучен всеки
ден и я прокара хора, които ме видяха и ме погледна ,
те винаги са имали параноя , параноя , че споменах в
тази книга недоверие и това е съмнително ,кога злото
ние винаги наскърбен , ще се окаже, че злото ще се
случи с мен .
Тя винаги е неочаквана прогнозата искрено ме
habituei- към този начин на живот и е трудно да се
интегрират след ареста в социалната среда , защото
това е средство, което знаем , е много малко
пространство , където ежедневието води досебе си
всички знаем, един до друг , но физически .
Искаме всички команди , защото искаме да спечелим
правото в пространство, което ни дава себе си за
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сигурност , за да се вкарва в среда, в която ние винаги
се справят със страха , но това не е страх , просто
Уверете нас , ние можем да се справят със ситуацията
знаейки

Това понякога се случва в живота , да се индуцира на
грешка , фатално , които са записани правилно ,
защото тя е написана от опита и начина на законите,
които са живели и израснали .
Как така ?
Силата на разума винаги печели , и всички решения ,
които могат да направят живота понякога не могат да
бъдат най- правилното всички тежи фактор : клевета ,
на не е смешно и да не попаднат в благодат , да бъде
този, който всичкиискам да презират , за да унижи
;Чувствам се добре и така , когато има липса на
икономическа власт винаги са ограничени да играе ,
защото също част - това е една игра , която е , някои
казват , че човек трябва да знае как да играе са
популярни поговорки за късмет вмогат да ни бият ,
може би нещо добро , и че късметът може да ни даде
това, което ние искаме , благополучие , да бъде добре
за себе си , за да помогне , защото ни учеха да го също
имат общ живот с нашитеродители , нашите братя,
сестри , баби и дядовци , защото там е , това е нашето
поколение , защото ние сме в резултат на
разширяването на обхвата им , за да видите ,
генерирани същества на потомството му , това е,
знаете ние сме в състояние да се опознаят взаимно
,знам кой са ни и ни винаги са на наша страна , но
никога не обичам да гледам , да има член в семейство,
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което не може да ги удовлетвори , те имат едно
изображение да се запази живота по този начин е
направена на развитието на Съюза, благосъстоянието ,
никой не обича да има , или да види някой, който е на
нашето семейство или някой близо до нас, защото в
края , в края всички сме хора , ние трябва да се
справят с всяка друга и семейната атмосфера ,
понякогаили на хост , се чувстват собственици на това,
което генерира и да го направи по начин на живот,
който е написан на всички богословски четения , които
могат да четат , т.е. изследване на религиите .
Ние всички се вземат с морални поуки , че е правилно
, че тези, които се чувстват близостта толкова верен,
който направи всичко около виждат добрите ни ,
нашите близки ги види добре , дер в дер , и никога не
искат да им навредипред образа, който се запази и че
те са били учени , ценностите, които те не разчертани
им позволяват да изглежда добре , на ситуация, която
би могло да се разреши да не се понякога неразбрани
.Всичко това е много хубаво и медиите също предава
по този начин се равнява на фасадата ще покаже
красив образ , също са притиснати от сила, която
всички ние приемаме управлението , много трудно
тема , но има нещо общо с всичко това , чеще бъдат
докладвани там , ние съществуваме , ние ще продължи
да съществува , образованието също се дава на тези,
които претендират, че са собственици на разума , а
понякога и те предават и искате разединение , всички
те са по-чести едно нещо , за да се запази : уелнес,
добре е , че те могат да осигурят на домейн на всичко,
което може да се стремим и в желанието си
благосъстояние за обществото , но всички те са живели
и израснал с баща и майка , те са били дадени на
подходящи условия зада може да напредва в
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кариерата , която има за цел , но и се провали , но
винаги забравяме и се регулира от изображението
;Запазих тази реч , защото ми необятност е огромна в
този живот , научих много , развих това, което
трябваше да се развива въпреки че беше в каишка
никога не мислех края , винаги ambicionei да имат пряк
контакт със служители от предприятия, където бях ,
моята кариеразатвор може да го мажа , че ще бъде
най-добре се тълкува от гледна точка на словото ,
както и, но ще трябва да бъде , да се тълкува в смисъл,
честно и искрено , че не е в живота .Е свързана има
двустранни
отношения
са
отношения
,
които
управляват всички народи , са въпроси от интерес за
Общността за опазване активите , така че те могат да
дадат уелнес , така че е създадена по света ,
свободата на трудната тема да се говори ,ние може да
даде цялата си свобода , най-красивото нещо на света
, е най-голямо удоволствие може да има в живота , е
да бъде свободен , трябва да знаем, е преодолее
всички препятствия , които имаме през целия живот и
да намерят .Има огромно разнообразие от тях , мога да
започна с основното : социалното благо , всички ние
имаме една обща черта , като нас , ние можем да
бъдем грозна , красива , не е от значение , се свикне с
живота, изглежда не са всичко ;Понякога зад хубав
може да намери по- добра страна , но това е ръката на
Аполон , на страната на красотата , описан от Ницше
Следях автобиографията си , че няма причина за
повечето , от страната на красотата е тази, коятони
кара да мечтаем , че за да се обичаме , носи всичко
добро , но има кладенеца върви ръка за ръка със зло ,
както е описано Ницше съществувала дионисевският
страна , която е , доброто и злото, въплътен в
инстинкта , че сачовешка , когато говорим за всички
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същества , които съществуват на сушата отгоре и да са
те , независимо дали са политически , дали съдиите са
кметове, председатели на асоциации всички са могат
да бъдат , презентатори телевизията да бъде
харизмата и с благодарностно никой не може да му
бъде простено , самата дума , прошка всичко има
причина и когато сме поставени въпроси трябва да
вземат всичко, което правим от името на споменатите
закони , регулиращи едно общество, и която може да
претендира дума закона .Той е там, че имам право да
не бъдат наказани и се определят от закона , защото
това всички припадъци , съществува насилие , е
съществувала и ще съществува е пролога .
И пролога идва от трансцендентност , а живот отвъд ,
всички ние живеем , защото ние знаем, че
трансцендентност е повече от добре , може да се
окаже , че може да е , е да научи , е да има всичко , но
има една дума , посочваща всичкитова : философия ,
начин на живот , наслада от живота е това, което
прави един от факторите, трансцендентност , ние
оставаме и продължаваме да живеем по същия начин ,
еволюцията на BE са били набрани , ще бъдат
изоставени , не прави един зъл благословидоброто,
което можем да практикуваме е божественото , че ние
се учим , е нашата съдба научил всичко, което ни
остави в наследство големи стойности , така че те
превъзнасям думите , които пишат , но това е всичко
прослава на поддържане на тока и да ев екзалтация ,
за всичко това може да бъде красив , ако наистина
бяха всички изпълнени и е писано беше много добър .
Как така ?
Ние ще се влезе в най-широкия път на човека гниене ,
са роби на легализиран демокрацията , използването
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на ситуацията , за да бъдат затворени и да се
покорените на по-строги правила ;понякога не
реагират по същия начин, както е нормално
конформист начин , се нарича трансцендентност на
битието , превръщането на най- жестоката страна на
битието, това е, което аз почувствах , което научих от
опит , че гневът е поддръжка на живода живеят и
оцеляват се вижда и so're доказани с ценностите на
науката , която е доминирана като безопасен начин на
живот , когато това трябва да е , ние не може да
избегне въпроса , нашите черти , които ни правят са
разнообразни , но всички да дойдат отсъщата ,
мистификация , не по-съвършени същества , отколкото
някой , всеки знае живеят за тази нужда от сигурна и
надеждна подкрепа за цялото същество , работят в
сътрудничество , ние дисконтирани така че другите да
имат по-добър живот , безработицата , справедлива
каузатова е преживяване, което ще споделят с мен , се
обадих на тази история продължение на битието , е
разширяването на този въпрос .
Всичко започна след отделянето от родителите ми , бях
приета в манастир училище на Хейл бе името на
Колежа , на почивка с баща ми е бил близо до там , но
след раздялата не се сблъска с добри отношения с
баща ми , ие от там , че всичко е започнало , майка ми
се е преместил в до върха след раздялата , имах около
10 години , когато пристигнах и аз отидох до върха ,
училището се завтече , не приемам този начин на
живот , но apanharam-бях невинна , знаеше силата на
закон е съществувал , баща ми е бил в армията ми се
осмели пътя историите , че баща ми ми каза , да бъде
човек , за да бъдат интегрирани в армията , служи на
нацията , строг човеккакто споменах , но нека да бъде
воден от страстта си да обича друга жена , а
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физически мощен добър човек , интелектуално
прекалено , Cherish , че са наследили техните гени , го
имаше като герой , това беше всичко от обучението,
които по-къснодошъл да бъде .
Как така ?
Домейнът Знаех, което можех да направя , от момента
на отделяне, както бях с майка ми стана независима ,
майка ми има любовник , работещ човек , работещ в
пощата и работи , е един достоен мъж , също
започнатака , че трябва да помогне на майка си и се
превръща в доминираща причина е всичко работи
добре , аз се разкая , извика , но аз спечелих , аз
мисля, че това е най-подходящата тема , ги обичаше
като някой , за щастие те са добре ,да има живот , това
е нормално да има дискусии , но те винаги са имали
причина е , че аз бях заспала с издигането над искат
повече , исках да направя нищо , мислех , че е лесно .
Започнах да работя , за да помогне на майка ми , но
скоро разбрах , че не съм се да бъдат залети ,
започнах да работя като Casqueiro т.е. тапицер
помощник , това е, което прави структурата да бъдат
оформени и подплатени , работил , е ощемоя квартал
на върха , работили там преди toninho момчето от
моето поколение , имаше няколко братя , но аз бях
фаворит .
Физическо лице, което работи там беше Casqueiro мъж
на структурата , за да тапициране на дивана , беше
здрав външен вид , и аз вече не искаше да се примири
повече , агресивна форма на речта , които вече са
преминали през това с баща ми , така че аз
избраличрез обръщане на ситуацията , аз държеше на
развитието на живота , не ми тежеше , но можеше да
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ме опозори този ден , като въпрос на желанието си да
не нарани или да нарани , но аз защити се хвърлих
камъкразмера на ръка , но заснех отби искаше да даде
предупреждение .
И все пак ме приеха там , аз продължих да работя след
като си тръгнах по свой избор , но и собственик е
починал , консумирана от HIV заболяване , ситуация,
която не беше като го видях да страдат от болестта ,
но винаги го спазват, аз загубих работата си , аз
започнах в активи ,тоест, в жаргон се използва като се
ръководят , не се примири с шефовете , искат
независимост , I е син на лъв , и е действал като такъв
.
През март 1996 година е открит в метрото Avenue , е
имал серия от нападения в метрото , имаше обвинения
за престъпления , които отиваха там и стана повод
прекарал PSP , което дойде да пита за идентификация
, и това е, защотоимал предшественик , една седмица
преди е бил в superesquadra Бенфика обвинен в
кражба на един читател , но момчето, което беше с мен
, Рикардо , е предпазлив , неопитен , той е дошъл от
яйчниците не знаех града , но тя е била известна
употребабеше наркоман , и в момента , както аз се
консумират кокаин , намерен тя е добре да има
патерица безопасност , че е , аз и запазване за в
бъдеще , това е да има сила , един съюз за прогресия .
Но сега идва тук структурата , един от основните
фактори на капацитет за лоялност на всеки , започва
скитащи , това е как аз открих това, което аз вече
знаех , че не можете да се доверите , ако не знаете ,
но опитът ми беше огромна , бешеогромен , той е
сигурен в себе си , е добър в това, което правеше ,
беше направил няколко въоръжени грабежи , съм
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избрал за начин да не вреди на никого , просто да
получите пари .
За какво ?
За да живее , се присъединих към този начин на живот
, а през март 1996 г., по- специално 28 е казал на
заповед за арест се твърди, че прекратява само добавя
липсващите въвеждане на тази тема , една седмица
преди е бил арестуван в superesquadra на Бенфика ,
бяхда спи в колата , собственик на това беше Air Force
подполковник , един човек, който вече е бил през
чужбина , бях задрямал от привикване там , но все пак
имаше в къщата на върха , всъщност тази нощ
бешеRicardo , и откраднал четец и заспа в колата ,
бяхме изненадани и се съгласи с PSP офицери бе за
superesquadra на Бенфика , но не ме amedrontei и каза
Рикардо не се плашат ще трябва да бъде силен и да
каже не накрая , не е имало доказателства за
противното , но той ме предупреди, че ченгетата могат
да се появят , но увери го , му казах, че всичко е
наред , пиеше твърде много уиски и искаше да спи и
не е измислено ме прибере у дома иживееше наблизо
.Това се случи , тя е най-лошото съмнение, че един
човек може да се почувства , когато той учи и тренира
на настоящата ситуация , която може да се случи на
този ден се е измъкнал с мен .Той може да се подчини
моето правило да не се налага нищо да се каже , но те
не са били убедени, и отиде да вземе всички колата
разпоредителите наблизо , за да видите , ако те са
знаели за всяко нападение , синя CD плейър , но ние
вече е извършил няколко престъпления , преди даи
всички са били ангажирани в грабеж и отвличане,
отиде да огледа метрото Avenue , ескадрилата застана
на балкона Marquis , станция на метро от Лисабон ,
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бяха интервюирани , казах нищо , не знам на Рикардо
разговор , но тъй като той е имал предходникато
премина през една седмица по-рано в подобна
ситуация , имах доверие .
На този ден , ние напуснахме гарата , нямаше какво да
каже , имах доверие в показанията си , за да ми се
размине , се приема по време на лицензията се работи
, но са се озовах да получите фонда за безработица ,
продължава да взема писмотоотидох в кода , аз вече
бях в движение , аз се чувствах добре , имах много
забавно и е било по времето, когато е било връчено
съдебното взе заповедта за арест , са се прибера у
дома , е дошъл от фитнеса, обучени повече от месец ,
когато влязох в съдебната осъзнах , когато попитах
отбора Marquis , когато попитах станция маркиз дьо
Pombal Не казах нищо , но Рикардо всичко говори ,
продължава изявлението , по време на фазата на
разследването бешеразследването на съдебно ,
нямаше какво да каже за тях , нищо не е доказано от
безочливото фактор .Защо не може да приеме такова
решение , то ще бъде като ми подаде , може би е подобре да са имали различно отношение , да бъда
честен , да бъде кооперация , се покаят , но аз мислех,
ме с мъдростта си , исках да играя с правосъдието
,съдията, който е осъден ми беше човек, който имаше
проблеми в живота , една от дъщерите починал от
свръхдоза и други останалите деца също напуснаха
прилепени към лекарството , ми беше казано от
адвоката , или казва истината , или че ще бъде трудно
да се справи , но имах довериемен .
Тя не ме защити , как да се защити , не е известно да
се оперира в легитимността на мита , че трябва да
отговарят , като представител на закона в момента не е
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имал личен адвокат и никога не е била да ми даде , аз
трябваше да се наемат след ареста , след като е
билосъден , след като е осъден наел този адвокат , е
всичко, което исках да се натрупват енергия , знаеше,
че е на кръстопът свидетелството не е искал да вземе ,
плати висока цена , липса на сътрудничество и обобщи
всичко за моя голямаосъждане дори мислех дори да ме
убие .
Беше тъжен ден за мен съм се клел на себе си да
оцелее всички неблагоприятни ситуации, които биха
могли да се появят при мен , беше началото на моя
край за всичко , аз загубих моята свобода вече от
известно време , взе тежка верига и успя да оцелее .
Време беше да спечеля аз научих изкуството на
самозащита може да се повиши чрез мен , всички ме
уважаваха дори административна власт , която
изпълнява функциите на затвора , тъй като е с това,
когато се получи нещо , което трябва да се справят , са
насобственици на парчето , което означава, че са
собственици на територията , които доминират , се
мисли , така че те са заповядал да направи това, което
трябва да се направи , за да продължи по пътя на
лоялност, независимо от начина, по който тя може да
изглежда , може да бъде и всичко, коетоще бъде , но
има подчинение , което е дисквалификация , при
упражняването на тази позиция мисля , че може да
бъде най- господари на положението , не подаде
оставка , за да бъде по-опростена и кой трябва да
живее , е прогнозата на това, което те учи и
бедствияизвършено , не са един , не два , а не четири,
бяха много , много различен ги нарече разпъването на
най- окаяните , но аз вдигнах морал , защото винаги е
във възход , всичко започна през входната ми , когато
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имам да IPЛен беше една груба , много трудно , бях
изпълнен с гняв и желание за победа , дори мислех да
избягам , ако той е имал възможност да го направи , аз
успях да ме задържи , всички, защото можех да зачита
за ветерани, които са IP , и те бяхаистинските стълбове
за мен, за да научат за живота в усамотение , guerreei ,
се бореше , можех, ако не беше така, щеше да се
забравя , всичко ми напомня , всеки обича да ми
напомня , че е изображението функция стана тъмно
лидер и студне знам любов и това е как аз спечелих
слава във веригата , бяха студени актове , които
трябваше да се научат да живеят и да остане в горната
земя
,
за
да
спечели
.Бързо
демонстрира
преподаватели , работници, охраната и директен да ми
помогне да спечели трудна битка , усетих подкрепа
просто разглеждали времето и обстоятелствата помощ
е варварско , какво се е случило , не можеше да се
случи , аз се обърнах на дявола всебе си , но не търсят
неприятности просто исках да живеят и оцеляват ,
беше времето на състоянието.
Isabel е основното име на училището , в което аз
продължавах здравословна и приятна връзка ме
придружава винаги ми помогна винаги , но по-късно
дойде да се превърне в ярост в мен , но винаги се
спазва .И всичко това се дължи на силния натиск ,
който е бил упражняван от административната система
, чието име е бил директор Джон ж .Човекът, който е
дошъл от чужбина , се е измъкнал , когато се опита да
убие , неговата история е известно , имаше няколко
години , натоварени в администрацията на лен , докато
след трансфера ми , аз го знаех , докато не е човек,
който може да говорибеше комуникатор се интересуват
от темата , която се играе ме боли , може би по вина на
депутатите , бях уважаван в професионалния цикъл ,
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нивото на общуване, всички ме уважаваха и този
директор искаше пика на кариерата си, това е , аз съм
тук, за дагосподар , аз съм тук, за да спечели на всяка
цена , ще се оправя , защото това е неговата цел ,
наред с други неща, може да се каже повече .Една от
причините той подкрепял бе повече трафик на
наркотици , се е радвал да помогнете на наркомани ,
но изисква обмяна на валута , играе със закона ,
имаше власт балама да разгледа и реши прилагането
на несигурни и условни изходи иотворен режим , не е
лош човек , който отива само на не- дегенеративен и
аз избрах по трудния начин, начинът, по който никой
не обича да се следват , но аз избрах да следвам ,
следват пътя , който бях предопределен , когато се
говори дестинация отпъти сме засегнати , не ходи
много далеч от реалността , имаха много мечти като
дете и мечти бяха направени в кошмар , един пасаж в
пустинята беше предсказал , бяха видели бъдещето ми
, но аз бях всичко представяна в сън , аз дойдох да
иматмониторинг от вещици , които са били с прякор
такива , преминали ми мечти , защото те трябваше да
мине , Силата на жените е страхотно , ми помогна , но
любопитството събужда след арестуването ми , имах
голямо спор с брат ми и искахда бъде по-добър от него
, здравословна конкуренция и че иска да бъде точно
като мен .По това време , ние ходехме на лов срещу
водни змии , за да се стремят , ние ще играе снукър
понякога изправени трудни противници , но ние
винаги печели , аз знаех, че той е добър ;Днес е
генерал-лейтенант .Баща ми успя за по-пряка
подкрепа, която мога да дам , да ги даде , му помогна в
тренировките , всичко това, защото с това, че
separação.estamos в средата на моя пост лен , смела ,
просто вътре охраната quiseram-знам, че на заден
86

план, е нормално влизане , ако говорим за средата, в
която живее там е среда на търсенето , охрана , така и
на затворниците искаха да спечелят , е съществувала
добра директор , Мануел , но е корумпиран , но не
вреди на никогосе ограничава до победата и си върши
работата и да помогна на три години били под
юрисдикцията на тази директор 1996-1999 г. той е
отстранен от поста директор , но прекарва президент в
общината , но никога повечеможе да се отърве от това,
което му бе изваден от бельо , беше добър човек ,
исках благосъстоянието на всички и в същото време да
не се навреди на някой е имал нужда да работи по б
крило смята за убиец крило , е наречен убиец крилоза
всички инфраструктури, по искане и получаване на
посещение в салон за падащата вода е резултат от
липсата на мащаба на инфраструктурата трябваше да
бъде отворен чадър , защото живеехме в една
корумпирана средство до точката надиректора да
приемат мотивирано предложение за парите , които
биха могли да изследват общата посока на услугата на
затвора , се е измъкнал добре , предложението се
основава на земята обучение на споразумението ,
което е , футболното игрище беше кален черен път ,
Буе тежкабеше прякора тя също може да ти се обадя
esguiça , но беше прекалено добър може да ходи , той
знаеше как да се манипулира системата , е донесъл
корупцията предизвикателство е да се използва
оставащото време до средата на наказание на присъда
от 16 години и осем спазвате довериетайна , но това
няма да сложи край в най-добрия начин , защото там
са тези, които са били увредени , както би трябвало да
бъде част от системата , системата е настроена така,
трябва да има оправдание , и с него се е увеличил с
още една година , бешетрета година , че бях в Linhó
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дойде истинската дилема на корупцията продажба на
наркотици , упълномощено от висшето ръководство ,
всички маневри с помощта на затворника на тяхното
доверие , беше мощен наркодилър , който бе проснат в
живота с наркотици продажбата на иметоИТ луис кули
, дори направени дете в рамките на веригата , имаше
предложение да направи компанията пропуснете и
попълнете чантите платени загадка , дойдох да бъдат
поканени да работят там , не приемат факта, че
мъжете, които са били да изпълнява тази функция
нанареди плащане по наркотици и те бяха с парите ,
които скоро се прехвърля чрез компютър , това е,
когато е настъпила истинският проблем Мануел тон
.Директор дотогава ;там не е много да се направи , е
имало проучване на съдебната , имаше целенасочена
смисъл пратка , ние ще почистим нашия имидж , но не
успя да изчисти всички влязоха в двора на бара ,
разследването на съдебната бе обвинен , и огромно
количество доказателства ,но не съм свидетел , не е
дори призова за него , също не бих казал много , само
ще предпази бебето , аз почувствах, че е на стойност
повече manear каузата , могат да спечелят нещо от
това да ми се мълчи , злото знаехБих плати цената
трудно да се справи .
Sparrow охрана излезе от услуги в затворите , на
Аморим шефът трябваше да се пенсионират рано ,
Мануел тон .И все пак успя да достигне до
председателството на енорията .
Имаше промяна на посоката , Джон ж .Това беше
следващото име , което последва в администрацията на
ЕП Той имаше амбицията твърде голям дори и за
контекста , как те започнаха строителните работи в
отделението да б ремоделиране на условия ,
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половината от отделението беше затворен за
произведения , бях в килията с Карлосе син на майката
на университетски професор , беше секретарка на
директора на училището , но беше наркоман , от време
на време , откраднал чантата на учителя , за да имат
пари да се консумират , е хронично наркоман
почувствах състрадание на своето същество , защотода
ви видя Продължавам да губя , не може да се развие е
примирила с потребителя , но беше умна , беше хитър
човек само в трафик на черния пазар е, че те е пратил,
е имал проблеми с тях дойдоха да поиска закрила ,
когато бях с него в килията ,но това е смешно, никой
никога не ми каза , искана или пари , дългове , той
трябваше да плати дори го защитили , но е предаден
ме остави дълг хероин на мъжа, който има вида пребит
от дългове , приех и бемито не , понеже се уплаши , че
хероина ме направи да бъде див , тотална доминация ,
че е от там , че аз трябваше да взема тежък живот , за
да се справи , е на върха на яростта Си , за да видите
някой страда , защото всички те ми дадоха причината ,
имахразлични меле битки , не може да ми направи , аз
опит причината , те всички необходими след моята
подкрепа , за да работят и да продават и са добре за
себе си , имаше безплатно хероина ме удовлетворява ,
защото имах зрелищни фигури , бе пич, бешеприятел и
защитава каузата , но имаше много смел нещо, което
никой не противоречеше мен дори да е в употребата
на хероин .Всички те се научили да ме уважават бяха
момчета в живота на престъпността , всеки знаеше
къде сме били поставени в средата , са били спазени
сами ме мразеха , ми предложиха хероин да отиде уча
, беше единственият начин , че те мислех, че имамда
има стабилна професия и да се учат , е продължаване
на цикъла на потребление се чувстваш добре , е бил
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използван и ми отне волята да ме хранят и правят секс
, това е идеалният начин да прекарват времето си в
уединение , без да мечат с проблема за секс и фуражи
.
I е била прехвърлена на евреи Valley през 1998 г. , аз
бях като дърводелец , разбира се , не на което
достигнах след десет месеца връщат бельо .
Отидох направо към режима на наказание се нарича
111 твърдия режим , където ние очакваме разследване,
което може да се получи в санкции или дисциплинарни
последствия , платена , платил цената да претендира
право , че аз трябваше да е да има телевизия, радионо
на мен ми отне всичко това , и всички знаеха името
повика да ми телевизор , Susana е предложена ми от
майка ми , че е страхотно , защото телевизията винаги
е имал моята килия .Понякога е измислил , взе
стремеше към него, го наели да консумира енергия в
дните, когато се чувствах слаб , но имаше един
безкраен любовта й , ще бъде готов да убие, ако някой
да ми развали , аз го направих няколко пъти не се
чувствахдобре .
Влязох 111 се чуха от ръководителя на веригата , на
главата
Аморим
потомък
на
Мозамбик
,
но
португалците , висок, строен , но това не беше лош
човек просто исках да доминират територия , искаше
тя тихо , това е начина, той ми каза, че спираговориш
така или можем да се отегчиш , аз казах да може да се
изпикая беше за него , беше по времето, когато
напусна в шеф на офиса , или от бюрото си , вече се
обслужва от преди много години , баптистката
охраната ,пиеше много , но честно , не възнамерява
злото на никой не е като шефа , исках да има здраве ,
бях изненадан от тази охрана , се опита да атакува ме
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провали , най имаше някои служители, които са били
там на място , и видя централатаобъркване , rodearamопитваше да ми отново ме удари , те не успяха ,
продължило още няколко минути , но по настояване на
тях се беше тогава силата ми дойде един пазач вече в
дома на своите 50 години , Желязната гвардия ,
проговорис мен , ми каза да спра и никой няма да ми
навреди , но аз вече бях пребит Кръстител охраната и
началникът на веригата , на Аморим шефа , не ги
предизвика огромен пробив , аз знаех , че ще загубят ,
така че той ми каза , щетебелезници игрище по
сигурността , е бил с белезници от присъствието на
главата , той се разпорежда , нареди на пазача желязо
и ме закара до флага на сигурността , шефът ми каза
да взема белезниците и ми каза да отида в клетката ,
катоще бъде безопасно схема , докато разследването
приключи .
Честно казано , аз опит за мъж , беше мъж е шеф ,
служи за пример , тъй като институциите , които
представляват силите на репресия , трябва да се
контролира добре за всички, така че всеки да се
чувстват добре .За мен това беше най- човешката
глава срещнах , придържайте наказание , както би
било логично , ще трябва да плащат за самия акт , но и
спечели уважението им , оставена до нахълтват в
пряко живота , се налага да оцелее дори и в рамките
на веригатав който живеем , наречена го мястото
негостоприемен , като тя самата идентични фрази , на
място, където няма нищо , да сме живи само да живее ,
но ние трябва да вярваме , беше чувал за убийството ,
последвани няколко mareações , тазидумата е жаргон
за употреба в престъпление , това е да се каже точно
убийство , така че е извършил някои ситуации, които
едва ли биха могли да попадат в затвора , заедно с
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Rasta Уго , Rasta псевдоним е вписан с 16 години в
верига, живял в унгарската квартала , когато го
срещнах в момент, когато изпълни наказание в знамето
на сигурността , видях млад мъж вече е имал няколко
години на бельо , и хвана за контакт тя ми дава една
цигара , но го оставя навиждаме, защото бяхме
muitashorasfechados
,
foiumconhecimentode
обстоятелство е имало време , както го е видял там,
той беше там на Б крило , убийство крило смята , че е
в отделението , на тихо крило , настанени затворници ,
които са работили и искахада бъде спокоен в затвора ,
но има потребители, търговци и имаше един , който
все още се заби като името е Дофин , Обяснявам си
история , той дойде при мен , бързо разбра, че първият
път, когато го срещнах , беше хитър, chavalo добър , но
той бе взел див детството също , между другото
родителите направиха , датира от Cape зелено , ме
търсят по-добър живот , историческите връзки, които
съществуват в областта на знанието и се разглеждат
като такива имат твърдостта на живялне бе начело на
живота , че е много лесно , трябваше да живее в
унгарската квартал , квартал с хора най-често идват от
Cape Green , изграждането на къщите не бяха много
добри , но те предлагат на минималните условия на не
спи на улицата , иматаван , за повече мизерия да се
има образование , къщите са били съхранявани чисти и
имали своя прислужница , който имаше реален
образование , но там е имало социално неравенство ,
трябваше да работим усилено и тези хора са добри
хора , харесаха

Но дойде да продължи много по-дълго , продължава и
до днес , но след това също вече консумира хероин , и
92

това е, когато си спомних, че го бях виждал в
интенданта , ако имаше тъмно - бизнеса , на черния
пазарвсичко е наред , тъй като никой не вреди на
никого , беше един луд време осъзнах, на пръв поглед
, че момчето е интелигентен, имаше душа , външния му
вид е голям Rasta , дива , но и лекува, това беше
картинкатаза първи път , когато го видях , и разбрах,
че е момче в очите на обществото , се разглежда като
такава , разбойникът , човекът, който живее в
периферията на обществото , но ние всички искали да
имат гарантирано благосъстоянието занас, ние можем
да гарантираме , за да можем да пазим нашата
благосъстоянието , човешкото равенство , което е
достойно за думите, че всички ние живеем с всичко
това , което създаваме , но също така знаем , че
кладенецът върви ръка за ръка със злото , действията,
коитоможе да се появят донесе по трудния начин да се
живее , той е бил прехвърлен от крилото по б крилото
, беше в клетката с моето , той е с мъничко в клетката ,
от друга Кабо Верде , ядосва прекалено вече беше в
клеткатаизвестно време след като се срещат , знаеше,
че е в клетката за дълго време вече , бяха да имат
различни истории късно разказват историята на малка
част от тази сутрин , след като през нощта на
суфентанил трансферната връща на отделението ,е
сключил споразумение с ръководството , сътрудничат
влезем в друга глава на бик , е още един израз да се
използва в жаргон това означава, че оставете другите
висящи , за него да се спаси , не е наблюдавано
увреждане е в средата и dávamo- ни добрено Hugo е
на Б крило , тази нощ говорихме за Pudemo ни връзка
с прозорец , така че ние бяхме много близо , и чух
много шум в клетката , привлече вниманието ми , в
рамките на веригата трябва да имат усещането за
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опасност е , чече ни кара да живеем и който ни помага
да спечелим , ни носи душата на липса на
благосъстояние , душата , че ние всички искали да
въплъти силна душа , пълен с кураж и умения и
хитрост .
Тази нощ , предхождащ следващата сутрин говорихме
през прозореца , като чух шума попита :
- Кой е там?
Той бе чул шума случило , той ми каза :
-'m Hugo , аз съм тук по- йота .
Това бе начинът на санкцията , фактът, че те са
извършили онзи ден , че са прехвърлени на отделение
Б , беше рутинна беше тогава, че той ми каза, когато
те отворят вратите в този случай клетките Ела с мен в
отделението , но каза,ми да си мълчим , но си мислех ,
че това е на Юго, беше звездата , е човекът, на
момента , е пристрастен към трафиканти на хероин ,
които да му предостави без пари от наркотици , е
задължително , той го попита , еднабунтовен момче от
огромна начин , това е, когато нападението е случило ,
оставих вратата отворена , не излизам , но аз знаех ,
че ще дойде , аз знаех, че той е имал някои въглени от
фланга , жаргон думата и въглища , които могат да се
разбира катов жаргона на престъпността обичайно
събитие на разходка в дъжда се намокри .
След напускане на клетката , направих моето
нормално рутинно на приема на закуска , след това
отидете на влака , да ходят на училище , да ходят на
училище , че сутрин закуска , странно да не ги
виждаме, защото ми беше рутинна това е да
търситесъщо е пристрастен , но не е бил наистина
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пристрастен , но вече беше направил грабеж и е
изнуден малко пари по време на сутринта дойде да ми
каже , момчетата , които са също потребители бяха
наречени пирани , които търсят живот по начин,почестни
,
но
винаги
подвеждащо
,
защото
пристрастяването също ги доведе до това , Хюго е за
знамето на безопасността с мъничко , но се появи друг
Зе топка , анголския живял в Чели никога не е имал
добро " усещане " с него , защотодало анцуг
панталони, високото квартала Емилио и той искаше да
открадне Емилио , той знаеше , че панталоните му бяха
мои , ме причинени няколко пъти , но никога не се
обадих , никога не се отказа значение те са имали
голяма борба квартала Емилиовисока стана още има в
горната махала е похотлив , са едно и също
създаването и той искаше да го защитят или е мое ,
искаше да защити честта да бъде тесногръди
отношение на връзката детството , последвано от
няколко други, пророк , също отквартал и тя беше там
, че е дал голяма борба :. Зе топката беше здрав
тежеше около 90 килограма , Емилио беше сух мъж ,
Африканския типичен както беше по-тънка защити
честта , изправена пред ситуация , Зе wantedтопкаизпращането на 3-ти етаж е когато дадохме на
дискусията , че не беше лесно , но знаеше, че трябва
хитростта да живеят и трябва да оцелее на въпроса
.След центриране ZE са взети на анцуг панталони и да
са с тях в ръка , обсъдени ;Знаех, че Емилио ще
спечели , но никога не съм мислил , че ще свърши като
Били топка искаше да го изпрати на 3-ти етаж , хвана
краката й , на Емилио направи това, което сте научили
, че във втория случай , аз , който ми трябваспаси,
сграбчи врата си принуден да прекъсне , че е моментът
да вземеш врата не голяма , тя имаше парапет лица
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или навлиза в клетките , независимо каква е тя и не
предлагат голяма сигурност , в този случайстана
непредсказуемото , от първия момент си помислих , че
ще падне , че се предвижда да се предвидят
действията , но след това си помислих и все още
имаше няколко секунди , след като видя и планирани и
мислех, че няма да се случи , но се случи товаЕмилио
сграбчи за врата и не му пусна повече , и принуди
топката Джо направил , той комбинира две
монументални сили , не бяга , когато той е прав , че
винаги е била нашата образование , падна от 3-ия
етаж на мисълтаувреждане е по-голяма , дори мислех,
някои от тях може да умре в тази ситуация , но за
щастие били спасени , причината на сила винаги
печели мисля , че е животът , аз сега се затича малко
към темата , за да се обясни по целия път това е
направенов този контекст , че ние винаги ще се
срещам с хора , нека да запази контактите , защото те
са това, което ни помогне да се говори за обсъждане
на ситуации е всичко хубаво, ако се види и прави по
този начин , дори и да имаме живот , свързани с
наркотичната зависимост , но ние се чувствамедобре ,
защото ние сме зависими от лекарството , но ние сме
хората, които обсъждат теми от най-разнообразни теми
, от най- банална тема , от най-простите , като футбол
на повече научни четем достатъчно за да можем да
обсъдим по-късно , винаги е била нашата силна бе
прочетено, сега и остави повече от преди тук просто
исках да покажа защо казвам, никога не съм имал
добро " усещане " с Били топка , топката ZE лява ръка
, на Емилио не се случи нещо , е невредим , но това
беше денят, в сънв болница за превенция.Топка Зе все
още е около 3 седмици в болницата на затвора , го
сложиха в платината ръка , беше най- болестта имаше,
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бях искрено се радвам да видя , че се е измъкнал , аз
ти простих на действието , но знам, че винаги има
злобамен , но е готов , аз разбрах ситуацията , нека
ходи .
Това беше денят, на сутринта , може би ще е от 11
часа и Зе топката отиде игрище по сигурността , аз
знаех , че Hugo беше с него , го е виждал няколко пъти
, били в павилиона на сигурността доведе до
санкцииожесточена затвора означава, се нарича куца ,
е изолирано , не трябва да има нищо на клетката ,
освен ако основните неща , Терес кърпа , а Терес
листове , Терес книга да четат , не може да има
запалки клетка и са затворени23час на ден , тя винаги
е трудно да се преодолее , но само за нас свикнали с
тези санкции , защото сме преминали преди, живеещи
в наказание , наказанието да бъде в тази ситуация на
живо, но не искали да живеят по този начин, ние
знаехмече тези, които ходят в дъжда се намокри .
Всяко зло е това и че са приключили с наказанието и
нещата ще стоят по този начин , но не и в Юго
атентата намушкал два пъти в стомаха дофин ,
лекувани с лош човек да открадне малко, някои грама
хероини около 30 истории , ще бъдат около 10 грама ,
човек, който ще плати цената на тяхното Дофин
псевдоним , лапите , лапи , защото той е бил арестуван
за нападение на влака , направи мъртъв , се говори
много и е известно в момента , нападениеотгоре ,
защото в него участват много пари , че е прекомерно
голяма сума в момента са конвоите , превозващи
парите от банките между Синтра Лисабон .Нападението
е станало дори и там извън влака Лисабон на Синтра и
имаше мъртвец , но те никога не биха могли да се
докаже, че именно той е извършил убийството на
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престъплението , никога не са били в състояние да
докаже, че той е истинският лидер на убийството , но е
осъден и надтъмницата си пътешествие поредния си
нападения с които сте дошли и уловени лекарството ,
той не даде лекарството на всеки, победа , която е ,
той продава , той продължавал лекарството себе си,
той организира сейфове вътре в клетката , само от
chibadela могат тамдойде , но това е за сега .
Тъй като той е псевдоним на раци бе дал това име ,
като не се върти нищо на никого , не дава на никого ,
той знае , че една ръка може да се измие от друга
страна, това означава, че може да даде победата може
да помогне , когатохора го помолиха за помощ и Уго
беше труден момче бе вкопчила .Последва поредица
след тези събития , Dauphin е прехвърлен в Коимбра ,
мъничко струва на евреите , обаче аз също ;се през
1998 г. по- правилно на 27 юни ми беше отделена от
Уго той е бил в друга клетка , имаше фактори , довели
до това , други собствени другари , потърсили са
пирани , защото всеки ден ограбен около 3040гр
тютюнопушене и употребата , привлечени от публиката
, защото те винаги са ориентирани , се нарича
последователността на наркомания и след това , когато
той напусна куци , ние решихме , че ще остане в
същата клетка , но тези пирани винаги са говорили
лошо за мензащото за тях аз бях повече от една
неравност по пътя , ги беше взел свободно
пространство , защото те знаеха, че съм на недвижими
кучката , привлича приятели , защото знаеше, да ми
дадете на живите.
Той знаеше, че ми даде да контекста ситуация на
празничност и е тези хора , които са живели като
обстоятелство с мен в момента , те заявиха, зло на мен
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, говори лошо за мен , всичко , за да се получи изгода
от това, което хлапето подредени , исках вниманието
къми те искаха да имат светлината на прожекторите
върху тях , така че те биха могли да са добри , че е ,
винаги са взети прибоя , аз не се занимавам с това
знаеше , че животът е като всеки иска да бъде добре и
да
сме
благодарни
за
доходите
си
за
обезщетениесобствена , но винаги са били тези, които
някога съм необходим , те също имаше нужда от мен ,
ние ставаме по- обединена сила , която е , са
застраховани , ако искат някои биха нападение от
нашата помощ , но тя също така ще трябва да плати и
това е времетоаз се прехвърля да вземе курс по
еврейския долина , вече имаше два или три месеца на
работа, когато Rasta Hugo се прехвърлят в Долината на
евреи пристигнаха го получи като брат , за
приятелството , които вече са имали с него , има
четири крила вВали еврейски крила , а, б , в, г , се
озовах в г , е в отделението с дофин вече са били
прехвърлени от Коимбра до евреи долина и това е,
когато казах на Уго , ако иска да остане в килията ми
,той иска , но е имало и друг проблем, който го е страх
, защото той вече се опитва да убие дофин в лен ,
освен , че го е дал две пробождания искаха да
изпратят човек на 3-тия етаж надолу тук и братовчед
му , Bento , предотвратявайкида го направят , но той
няма да остане с мен в моята килия , не защото не
исках , но се страхуваше, отмъщението на дофин ,
вече е направил няколко неща в затвора , е имал
връзка , е човек, който е лесно да си отмъстя ,
известен като такива , ноказах му да забравяме, че
човекът няма да успеете , никой няма да си отмъсти ,
имаше добри отношения с дофин му казах няколко
пъти , че не ми хареса това, което направиха с него и
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той ми каза, че вече е забравил .
Вземах курса , и тези трансфери са дошли от
ветроходен случило в Linhó Rasta Уго и кадетите бяха
обвинени по дело за убийство , което се случи в
парцали .Бяхме много млади бяхме дошли ленени да
спомена имената на всички тях , но аз не само ще
спомена имената на някои от тях, мъничко , Джонсън ,
реалната футболист , представена цялата верига на
селекции , където той е бил или е минало , Тоничайка ,
е била прехвърлена от също като направиха няколко
нападения в Linhó трафикантите , също беше Зе до
това бях живял достатъчно с него , не е арестуван ,
живял с него под един покрив , с umasraparigas ,
chavalas имахми той е имал .
Но любопитството на тази история е отменено за мен ,
ходеше с едно момиче, което изяде коня и тя самата
проституиращите
за
този
въпрос
бяха
двете
проститутки , не им харесва да живеят в зависимост от
една жена , но това ми хареса толкова далеч, че да
живееш с него .Аз само се консумира кокаин в момента
, не е взела много добре тя хероин и кокаин , но
запази връзката , нея и , за да ZE хареса и Ана са също
наркомани и любопитните на тази история е , че
винаги съм казал tó Зе за него да напуснеконя , винаги
е казвал , че няма да използва хероин , по-късно ми
дойде да се отдадете на веригата и в това време бях в
еврейската долина , имаше на Rasta , за мъничко
живял за добри времена , имаше изобилие от много
материал впазар , че е имало много лекарства и евреи
Valley е уважаван верига , чрез която много мъже ,
осъдени на максимални присъди и винаги са имали
репутация на опасен верига , винаги са съществували
и съществуват станало убийство , така че това е една
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верига стежка славата .
Поради наличието на много материал на пазара всички
искаха да продават , за да бъде снабден с повече
материал , там започва спорът между дофин и
реалната Пинокио остана арестуван за международен
трафик на наркотици , е тартор и като човек вече е
бил
регистриранв
северните
вериги
южно
от
Португалия , и това е , когато започна отново не му
попречи да види или знае .The Пинокио обърне на Уго
много лекарства , за да победи дофин , той влезе тя
яростно нападна човек в съблекалнята , всички в
името на завист ;дофин продадени на по-големи
пакети и им беше по-слаба , затова на Пинокио плаща
, за да победи дофин .
Това беше едно събитие, което не е много приятно , но
е дошло времето , но е имал също и регистър и вече е
работил на различни наказания , Започнах да има
проблеми , аз започнах да се преследван от marcão
псевдоним индивидуално , той се озовава в капанза
убийството на брат му , и как имах нужда да пушат
всеки ден започнах да правя колекции и е бил един от
тези колекции , които marcão появили , не искаше да
ми вземе парите , той намери правото като е имало
повече от годинааз ме качи на бара , че е искал да ми
се избегне да не се вземат пари от колекцията , защото
той също беше там, за да получите пари .Имахме
размяна на думи , в която той показа на физическа
сила, но нищо не се случи аз излязох с ОМ I пари ,
само че това е началото да направи враг , аз дойдох да
направим футболен мач , в който е замесен с
обемтютюн за отбора, който спечели , той е бил в
противниковия отбор се озовах свири с групата , че е
дошъл от лен , моя е направена от Toni чайка , Хорхе
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Луис на Джо и спортистите и ние знаехме, бяхме и
игра, ние искахме да спечелим дори ако трябва да се
подценява противника и това е, което се е случило , че
загубихме , загубихме мача , защото бях начело на
залога , се е занимавал моя телевизор на алчността да
направи обем , което бе извършено в Ramon ,циганина
, имаше дълги записи беше мъж удари в средата , като
не искат да губят каза не плащат , те chatearam е
цялата ми и поиска обем тютюн, но замълча , след това
е , че този човек marcão продължи даисках да кажа ,
че обемът и приет, защото те не са имали причина са
били обединени в играта , е един спортист , винаги се
бори за правото и да се избегнат проблеми , когато
така е трябвало да се избегне .Продължава , но този
човек винаги продължава с опитва да ме провокира
;там е ден , че съм да отида до хода на строително
дърводелство , затова бях отишъл там, за да евреи
долина , този ден неизбежното се случи , пазачът беше
ми отвори клетката , тя е рядко получавам клетката ,но
този ден беше разочарован , не са пушили достатъчно
лекарство е да напусне градацията да слизат на курса
и ще покрива ми изглежда marcão , ми даде пробив ,
тъй като е бил разочарован и като не е имало история ,
провокативни предметми , аз не се поколеба desferi
един удар и той реагира , но не е имал шанс вече е
учил , е боец , но отчаяно търсеше начин да провокира
какво се е случило , е сензационно , т.е. не изпълни
някое наказание , защото той е бил там , че денят
наначалник на отделението , Едуардо беше името му ,
един мъж на около метър и осемдесет , физически
силен , беше честен човек , той беше човек праведен и
го оставя в това .Аз продължих на път винаги
внимателни към всяко нападение от негова страна ,
защото бях наясно, че е взел известно време при мен и
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като такива се провокира , да ми precavi , което ние
всички имаме инстинкт , шесто чувство здравия разум ,
дублирана на жените , нои мъжете имат .Шестото
чувство е неочакваното , е да се знае как да играе и
знаейки благополучие и уважение , нищо не се случи
след това , аз се опитах да последват примера , но
може да не , защото сърцето ми е силна , е получил
уверения от Уго Rasta , един от най-уважаваните мъже
ввреме , че съм живял в уединение , не само счита за
първия , защото първият , I;всичко, което научих ,
смелост той показва , както бях имал смелостта и вече
бях преминал , абсорбира , абсорбира смелостта да
знам , че не е воин , лоялен човек , поет , един човек ,
който обичал поезиятано дори и това да е по-добър от
него .Бих искал да чуя , аз съставен много стихове , а
ги посветена на него , аз бях най-добрия , е
харизматичният фигурата на времето, в което той се
завтече , беше хитър , беше силен , той не е населен ,
има реванш в средата , където живее с останалата част
отброя на затворниците , уловени много , но това е
всички мирни хора, хора , които са работили , но не и
мен.Когато спря да работи и пое курс , станах това,
което ние не искаме да се превърне в лъв на
тъмнината , аз се върнах в бельо , това е, когато
всичко е напреднала за мен, защото бях дошъл у дома
, където съм бил и е овладял ,имаше потвърждение на
моето същество , възраждането на района , който
някога съм имал в тази къща , защото е запазил
уважението , че е трудно да се справи , така че реших
да се търси най-лесните начини да оцелеят в трудните
, че открих .
Тя е централна верига от Лисабон , който се помещава
на всички видове , копелета , които съществуват в
живота , някои са се обърнали към престъпление по
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стечение на обстоятелствата , други са носени на
престъплението от съзнанието , че винаги е бил добър
коефициент и добре , не се страхуват от нищо друго,
освен менсъщото както вече е направила всичко от
това да стоката , приятелят , покровител , помирител ,
които разбират всички ситуации , те са били огорчени ,
за които се говореше от онези, които ме desabafavam ,
за почувствах голямо състрадание , трябвашевзето
смисъл на единство и няма да отида в разочарование
.Отидох на път да получи условна , но все пак
трябваше известно време , за да се възползвате от
условно , I взел решение няма да направя нищо, което
ми вреди , но аз ще работя за свободата , става
сложно,
защото
всички
се
сблъска
с
добро
владеенеструктуриран по посока , но бих могъл да
спечели всичко с тази посока .Към момента не приемам
, че причината, поради която е било взето от тази
посока беше толкова трудно , е авторитарен режим ,
защото не беше да приеме схема , предназначена да се
отърве по-бързо от веригата , но е още по- трудно , но
оставямдо късните читатели , така че те да могат да
разберат целия маршрут, който не се уморя да
повтарям , е трудно да се справи , както беше по
времето на прехода Мануел т . ;директора , че съм
намерил , е заменен от Джон ж .Мъжът, който беше
дошъл от Макао , бивш инспектор на съдебната , един
човек, който е живял атака от мафията , която е
създадена в Макао , наречен 24 -каратово , имаше
някои мъртви охрана по време на работа , тъй като тя е
принадлежалаПортугалската администрация , тогава
защо да изпрати подкрепления публично да служи на
нацията .
Той страда атаката , избягал , но бодигардът му е бил
убит , роза , дойде в администрацията на бельо ,
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изправен мъж , той ме харесва , когато ме видя , той
изпрати да знаят , че има доверие в мен , но не ми
пукаше , защото ималпонятие за преобразуване на
себе си да бъда смятан за Кралят на скорпионите ,
този, който има отрова в кръвта , му се обадих и за да
не се поставят , аз загубих .
Започва минимално наказание в жилища клетка , беше
наказание , не беше трудно , е смятан за много
нормално наказание в общителен темпове в рамките на
веригата , но за мен това се превърна в кошмар , не е
приела това наказание .Режисьорът Джон ж .Той отиде
в моята килия , за да говори с мен , за да ми помогне ,
не го приемам като помощ , недоверие убеждението,
че той е имал , тъй като е бил прав , той поиска в
замяна пряко сътрудничество на това, което той
искаше да знае , че не е готов да направи товазащото
тя никога не е била да ми сътрудничат в тези услуги ,
но това беше изказването си за това как той беше
добър човек .Това наказание , най-лошото , е взел две
психотропно дойде , за да прозореца ми бяха : ловеца
, на Chibanga и Пиранята , беше ловеца , който ми даде
двете психотропни средства , изразходвани възпитаник
услуга , е човекът, който ми трябвашеприема, че е в
килията за наказания Сампайо е името му .Тъй като
ефектът от психотропно все още беше в мен , ядоса ме
види Сампайо пас пред килията ми , оставих цялата
клетка , имам огън да матрака , напуснах , когато
пазачите бяха , че ми помогна , аз избягах , аз отидох
на двора , уловенипръчка и два камъка и са написани
в неговата дясна ръка , отмъщение , жестоко желание
.Този ден беше готов да убие пазачите, или който и да
беше , че дойдоха на пътя ми , но те са умни , както
винаги , ела да ми говориш , че нямат друг изход ,
защото знаеха , че съм се разгневи и имаше цяла
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крилото дасе защитя , ако аз така обявен , но не бях
на моя сметка , как не може да се бори без причина ,
след няколко часа приех изкуплението , което
означава, че периодът , който приключи преговорите и
така аз наистина не изпълни ,приема се, че те ми
дадоха 20 дни в наказателна килия , че е куц , защото
именно там се запознах с Алфредо м . , на PSP ,
бившата ГНЕ , мошеник е тесногръд , пое държавата да
заемат съответната длъжност като такива , за да
стартирате функцията вмафията , беше строг човек ,
защото той вече е била претеглена средна аритметична
шампион по бокс , тя знаеше добре , и това е, когато ,
когато паднах в наказателна килия , имаше един
епизод , който не е искал , и че ти би взел живота си ,
катоимаше история с чернокожи , които бяха дошли да
се срещнат на дисциплинарни наказания , беше див
време , аз вече знаех какво се случва около успешните
беше казал на глас , че аз не бих Papar такъв номер
побой от него ,защото посоката е съмнително , беше
направена мафията на всички чернокожи , които
паднаха в наказание и са извършили или взети някои
наказание поради неуважение пазачите или услугите ,
служители или посока , ще плати от Алфредо м . , той е
бил предишен-psp , бивше ченге , знаеше много от тях
и аз го знаех, като такива , но да обявят на висок глас
и да говори директно на морската, ми даде бастуна , аз
паднах в наказание , аз знаех, Алфредо м .Щеше да ме
, но това е, когато не бях прав .Те се опитаха да ме
убият , когато аз се отправих към спа центъра за
къпане , не успя , бяха с него още двама полицаи за
защита , че няма нищо против мен .Това беше времето,
когато показа волята на Моя смисъл да се живее , са
били внедрени от значение , че е тесногръд , защото
бях живял в квартала .
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Рано загубих баща ми , аз станах възрастен рано , тя
започва да се отразява в живота , че след това взе ,
има е опит е трансцендентност на бъдещето , тя пада
върху начина на живот на създаване и когато ви е
трудно , ако сме задълженида имат по-тежко
образование , ранното зад това, което явно никой не
иска да пожелая .
Това е, когато бях преминал етапа на marcão , това е,
когато аз започнах да искам още една причина ,
трябва да има решение на ниво партньор и посока , но
аз знаех , че в средата намеси надзор, която беше
съставенаот охрана и мениджъри , той се измъкна ,
трябва да се получи и се натрапва друго същество , но
това не е нищо повече от едно същество като мен ,
понякога е въпрос на възможност , аз се опитах , аз се
опитвам и да се опитват да имат душата на
португалците
,
аз
съм
надолуПортугалската
състезанието на смел раса , е заповядал на света , има
наследствеността е очевидна .Понякога ние правим
следния въпрос , защо ние съществуваме , това, което
сме , къде живеем , са въпроси , които носят съмнение
за живеене , но ние знаем, че трябва да спечели ,
беше определен да бъде така , аз отидох на път
затвора , по-късно , след катоmarcão на борбата бе
последвано от появата на услуги за наблюдение на
група, съставена наречени надзиратели от затвора , аз
имам добри хора , аз имам всичко , но честно казано ,
те също така просто исках да живея , никога не е искал
да ме нарани и аз исках да се игнорира , има раненне
научих , че не винаги може да спечелите , е
негостоприемно място , място, където животът е
безсмислен , не се интересуваше от оценяването на
истинското значение на човек , който не е сервиса .
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Сервирайте , служи всичко, което трябваше да служи ,
аз бях послушен , аз знаех в политическата власт ,
социалната власт , репресивната власт винаги има
едно нещо, което трябва да знаеш как да простя
.Можех да бъда герой аплодирана от тях , се върне
достойнството на евреите да бъдат изгонени от курса ,
завръщането на евреите Valley , лен намери същия
ръководството , защото те са това, което аз не искам
да се намери , ме отвращаваше срещу всички
коефициентиза всичко, което е минало , това е
направено , аз живях с всичко, което може да се
наложи да направите, за да се наложи да оцелее
всичко, което той може да се изправи , защото
враговете са мощни са потребителите на всички
машини , бяха наречени пираните , т.е., трябваше да
оцелеят всички , имаше дипломатическата част ,
установяването на отношения , което е, ние имаме
един учител , имате асистент , психолог , лекар и
адвокат , който е пред нас, че ако има наистина нищо
да кажа .Просто живеем в момента на обстоятелствата
момент са прости хора , които са съдържание на воля и
аз обичам, платонична любов, която навлиза в средата
на битието, в този случай човек , вече е имал всички
удоволствия на живота , любим човекжена все още
остава в съзнанието ми в душата ми в живота ми , беше
интензивна страст , най-трайните отношения, които
могат да съществуват , които са удължени .Да обичаш ,
забавно , обичам да е необходимостта да се обичаме да
сме на воля , за да оцелее .Докладът е право на
последното условие по същество , тъй като всички ме
знаеха , че искат да ме постави на изпитание , се
сблъсках с всичко, което трябваше да се изправи , тъй
като най-лошите кошмари , научихме преди лягане
истории, разказани са бащата и майката ,за да можем
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да живеем в хармония и благоденствие , за да
надделее на благосъстояние и власт - ние запази
даровете на наследствеността от ранните дни от
момента , въпреки че тя е всичко , погълната от
размера , необятността е огромно , ако говорим за брак
, равенството направа са .Ние всички са били
таксувани на мисия , тя продължава да съществува ,
ще продължи да расте , да продължат да гледат как
расте , с нокът , точност на моментите за действие , за
това аз трябва да има точност .Тя е с прошката ,
живота продължава , тъй като трябваше да продължи и
да имам честни хора , вярно , всичко е страхотно , аз
имам хора, способна на всичко , трябваше да всичко,
защото е трябвало да живее , тъй като те са имали , но
те искаха да бъдат по-умни, като ги настигна на
всички, аз бях в състояние да се съчетаят своята
интелигентност , за да ме с мъдростта си , бяха хитър ,
но винаги е искал да бъде повече от I , но I conjuguei
тяхната интелигентност , се научава да свири , да
играе с познания за тях с моя,Продължил да живее в
уединение , ограден , беше трудно , не красотата , че
можех да видя , не пожали , че аз трябваше да има ,
нали знаеш , че пътят е бил в отпуск .Никога не съм
искал да нараня никого , просто исках да ме остави да
живеят , а след това отидох в битка , която е постоянна
, тъй като всички те са силни, те са всички същества ,
но аз исках да го знам , нито има нещо общо с
останалата част от историята, която щемине .Беше
трудно за моите другари , всички от тях , не избраха
някой просто искаше да запази йерархията на затвора
и да се съхраняват всички ме послушал , както ми се
искаше , но аз също нека живо беше в моя собствен
начин , аз наркотици за тютюнопушене и теможе да
ходи добре , някои хора плачат ми да спре , тъй като
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пътят е бил смел , твърд начин да се направи в затвора
, не е имал друг избор , тя не беше бягство , спечели
или да умре .Всичко беше направено от убеждението,
че взех , въпреки всичко това можех , да намерите по
трудния начин , аз знаех, че може да напусне по
средата на изречението , щеше да знае , че той може
да напусне в края на изречението , обърната всички ,
или не го беше грижа ,защото той беше добър , имаше
веригата под мое командване , бяха всичките ми
съотборници , това е, когато съм ме потресоха повече
от чувството за благополучие , знаеше, че трябва
съюзници .Отидох по пътя на злото , се тълкува като
такава , аз ме помисли лъва , но бил пристрастен към
хероина , трудно нещо да се направи , за да се
консумират .Отидох в борбата , борбата , че няма
равен , се сблъсках : съдии и преподаватели и
асистенти, пазачи на главата , възползвали понякога с
тях , но там не са много, но не достатъчно, за да се
каже, че е бил прав , за проследяване въпросми
донесе проблем , най-големият проблем на цялото
същество , аз съм или не съм , искам или не искам , че
е всичко, което можем да се стремим , е
продължаването на краищата, той е научил , дори подобре , е живял по-

Станах това, което съм , а се смирят , безспорно, че
знае как да живее , Аз съм счита тип , един , който
ходи и трябва да се хранят , станах истинския звяр ,
никога не се сблъскват веригата по същия начин , аз
станах насъвършен убиец всяка ситуация , както е
било , за да живеят , и те знаеха, че съм готов да убие
, за да живеем , както винаги е избрал за недвижими
вид , който доминира всички ситуации , се заклех на
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себе си няма да ги нараните , ако те не мевършат зло
.Хайде, вбесен , винаги нащрек за всички движения ,
или реакции , са, които са били, глобални партньори ,
към нивото на всеобхватна цялото си същество в света
на правосъдието , за всичко, което ми се плаща твърда
цена завсичко това се поставя в моя случай , всички ме
знаеха и аз също знаеше всичко , е съвършенството на
играта , е на Съюза, Съюзът на тези, които живеят и е
в ежедневен контакт с населението , независимо от
ситуацията ;Tiger , както е било , не може да прости ,
но се бояха ми всъщност бяха уважение към мен , това
не е нещо общо , ние говорим за затвор , ние говорим
за много , включва стойността, която е трудно да се
спечели , свободатаосвен ако ние не трябва да мине
през най-трудните ситуации на живот viciações ,
habituations които могат да донесат преувеличение ,
когато говорим за консумеризма , консуматорската
Somo същества като такива стана непобедим звяр ме
autointitulei лъв , сражавали равни зверовеме с
мъдрост още по- трудно , но не можах да простя .
Той знаеше, че има много деца на майката и
преживяното са били различни , някои от тях са деца
на добри хора , а други са били деца на бедни хора ,
като всичко това се потвърди наличието на всички , че
обществото може да предложи , нека разходкаподобни
ситуации не правят нищо , всеки човек трябва
благосъстояние , ние живеем в общество, в което всеки
иска добро , но въпреки това е красотата на виждане
на следващия , близостта , ако идвате от дясно , аз ще
ти се оправи , ако идвате от злото, злото ще получите
и вие ще вземете със всичко от да бъде всичко злото
ми , но знам , че аз трябва да ходя , не мога да бъда
толкова трудно , те са повече от S майки , аз също
трябваше да зачита , разгърнати правило за всички
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едобре знаят , че престъплението продължава и
необходимостта е голяма , аз попаднах в събитията ,
станах т.нар наркоман , който презира всичко , но
имаше стойност и се признават , никой , никой няма да
забележи, че ме уважават независимослабостта той
усеща по това време.Те всички аплодисменти и ме
уважаваха , иска повече от мен , би трябвало да бъде
за пример , ще трябва да бъдат любезни , по-нежен и
любящ .
Платих цената на не им показва какво искат да ме
видят , че е трудно , бях груб, аз бях всичко в полза на
решението ми , може да има повече печалба , дори
може да се ползва от повече от всичко , като мен ,
chegavam- менда брои до нечии мечти , но аз станах
звяр и исках да бъда .Тя е под ситуацията, в която е
живял , заграждението , изолация , имаше жени също
отпада с цялата платонична любов , ги обичаше , ги
обичам .
Това беше всичко за живота в момента , имах голямо
платонична любов и страсти също до точката на
контакт , но аз се избягва винаги съсипе нечий живот
за мен , за да получите най- красивата удоволствието ,
открих, че е необходимо , аз бях заседнал , не
правимще съсипе живота на никого , ако не развалят
мина.Продължава любов , аз продължих да се обичат ,
както само той може да бъде , всички бяха , бе за
любовта ми , защото ме обичаше искрено ме уважаваха
, аз не живея добре , е бил арестуван , той знаеше, че
трябва да се бори да спечели всичкобях загубил
свободата , но това е, когато не знаех, спрете , посоки
, работници , педагози , охрана искаше да опитоми , би
разбрал , но аз също трябваше да спре , да спре
всичко , кражба , консумирането г.опозори живота на
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друг човек , но винаги съм бил добър , никога не
малтретиран , никога скастрена никого , ако той не е
имал причина да го прави и дори ако той трябваше да
ми е трудно да се направи , за самото човечество ,
винаги
е
взел
предвид
моралните
ценности
,стойностите на всяка сцена , защото аз също съм се ,
но те са знаели , че ще има най-големия звяр ,
намирани някога , но това беше всичко е готово за
мен, защото аз го исках , аз ги остави в очакване ,
страх от тях, за да дойдеда губят .Всичко е било
целесъобразно , е целесъобразно да се повиши ,
консумират и доминира рано осъзнах това , дори преди
да влезе в затвора , са били трудни часове, дни , които
никога не минаха , години , че аз трябваше да се
срещнат , защото той е овладял контроласитуацията
ще последва , дойдох да играе , но шегата беше правя
лицето .Тъй като на маймуна , за да играят , пиесата
беше маймуна путка на майка си , че умирам шега ,
защото знаех, че майстор .Това беше денят на
упражнения , исках да се обучават малко и аз му
предложи да дойде влак с мен , беше слаба фигура , е
просто за забавление , стисна врата му , той загубил
съзнание , но в този момент усетих стягане в мен
неисках да направя , тъй като е трябвало да бъде
показано , играе , го погледна стана и тръгна с мен , аз
му казах, ако всичко е наред , нямаше отговор в
противоречие , но когато погледнах аз имам чувството,
че наистина имашепокрай нещо , той загубил съзнание
.Беше излишък на доверие , не знам силата ми и там
започна ад , че е имал , станах и го погледна и му каза
:
- Добре ли си ?Остави ме притеснява .
Винаги го показа състрадание към момента не , искал
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да нараня , погледнах го искаше да успокои всяко зло
, той е разбрал за обучение е преувеличена от моя
страна , той се озовава се самоубие , беше всичко ,
като се надява един деневреи долина .
Надявах се , че евреите в долината ще живеят , е
просто забавно за мен , това е , това е практика, за
които не бях подготвен , силата ми е в разгара си ,
контролирани , защото знаеше, че господарят , но
както и в живота имацената му , I плати висока цена за
друг мъж във веригата , се придържаме към 5/6 от
наказанието , което е , всеки затворник , тъй като
присъда от повече от шест години да се възползвате от
5/6 , е право.
Но ние имаме средата на наказание , а 2.3 и по-долу
следва 6.5 .Излязох на 5/6 беше направено всичко
програма за биографията ми в живота на уединение ,
ограден , се справиха с добри хора , хора, с които се
занимавах , бяха част от ръководството , хората ,
докато не може да обича , ако искат да , след това
оттютюн и не прекарва там почувствах огромна омраза
към тези хора .Те са хора, които ми казаха нищо , само
лидерство отличителна роля, която тя играе .Имаше
един заместник бях мила , е първата жена, която има
моето предизвикателство , аз бях лоялен , но после си
помислих , че не е наред бе, че тя ми отказа първата
Пробация 10 години затвор .Тя не ме ценят и поиска
моето потребление тестване на лекарствата , но беше
твърде проницателен , за да разберем, че това ще
остане така , за пробация I е предоставена след искане
направих да съди лекар .Тя ми даде четири дни на
пробация при условие, за да бъде изслушан от главата
, и те поръчват нагоре , Doc съдия му даде четири дни
на несигурното , удължен доставка условие за
114

скрининг на наркотици тест , т.е.маневри , те трябва
винаги , и аз също се подценява много пъти , но винаги
го зачитат , защото той заслужава уважението ми .Те
са хора , които играят най-добрия си роля , но това се
е случило , тестът беше дадено положително към
опиати, т.е. хероин , канабис , консумация на хашиш ,
но играх да ми предимство , когато се заби моята
кандидатура , I твърди всичко, което трябваше да се
признае зазащото тя беше на потребителите е
поискала лекарство да ми лекар Ана е . , защото това е
по-малко, или в началото на разгорещен спор , че е
искал да му помогне , за всичко в това, което тя ми е
помогнал , аз го попитах на наркотици , наречена
Tramalе времето, когато се чувствах аз трябваше
съюзник д-р Ана е .Или Tramal обвини опиати в
обстоятелствата на практиката , това е положението би
било чиста .Беше обвинил опиати в скрининг на
наркотици тест , това е, когато conjuguei 2 + 2 , т.е.
почиства от скрининг на наркотици чрез моя лекар , тя
ми помогна , прекарано документа за вземане на
въпроса , скрининг на лекарства катоI подава жалба
срещу решението , което е направено , правото ми е да
се прибегне , аз се обърнах и кандидатствах за
максимална Dr. например съдия на присъдата съдът , е
най-високото ниво за тази затворници са изпратени
безплатно , с ползата от употребатасредата на
писалката 2/3 , генерирани има битка , физически
нападения срещу надзирател , не беше , защото исках
да , той търсеше славата ми беше голяма пълнота в
една затворническа среда , уважаван , но също така и
вграден това отношение , уважение, като зачита
знаеше, че не може да играе срещу системата
.Системата преобладава в себе си, защото трябва да
има социално , всичко, което може да искате ,
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благосъстоянието , решенията са различни , имах
всичко , всичко по силите ми, за да се получи
обезщетение от средата на писалката 2/3 , катославата
ми беше широко сред охраната и сред другарите ,
имаше охрана , че аз също исках да предизвикателство
и всички психологическото ниво , физически и всичко
друго, което може да се сетиш , защото знаех, че това,
което може да се случи в рамките на институциите ,
които
трябваше
да
се
следват
,
се
наричатпрослушвания за средата на писалката 2.3 и
6.5 също , заявката е на базата на чистотата на моя
доклад разглеждането на въпроса за скрининг за
канабис ;това заявление казал на съдията, че лекарят
е обвинен анализи Chamon или хашиш , но тъй като
съм социално същество , никога не е живял в защита в
рамките на веригата , т.е. трябваше да ми се отнасят
до останалата част от населението на затвора и казал
на съдията, че д-раз не се яде нищо в момента , е
довело до хеша , така че е логично , ако аз го
последвах с хората , които ядат и живели - MOS в
затворено пространство , е било обичайно да се
обвиняват хашиш , тъй като аз дишаше във въздуха .I
отлага решението за пробация , защото беше по време
на Коледа , и съдия лекар ще излязат две седмици , че
е , Коледа ваканция, но тя ми даде причина и ми даде
най- несигурни почти два месеца иполовината , това
беше дълго време на беда , защото стремежът на
несигурно , защото бях в много години, десет
години.Но отидох и се примири с мен добре до деня
оставяйки
лошо
,
ми
даде
четири
дни
на
продължително лошо изход , за които той е изпълнил
успешно .Но това ще бъде по-трудно въпрос за мен , тя
би трябвало да бъде по- уважително и не получите в
беда , но веднага след като влязох , след два месеца ,
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след като той се е ползвал с несигурното , нямаше да
има някой, който бих искал да направи живота и това
се е случило .Аз се забърква в битка , в която момчето
имам малко зле третирани , но той е щастлив да бъде
физическо лице , да бъде индивидуално с човешко
репертоар , бяха затворени в клетките , от порядъка на
изследването е , че чухме , аз пратихго на хартия , за
да се извиня за това не ми entalasse , че не е
необходимо .Изслушване на шефа , който ни чул
немска овчарка , го прякор , на първо , че не иска да
чуе момчето , защото той каза, че не би могло да бъде
, не би могло да е шега , защото той се е опитал да ми
даде снож .Тогава може да има приемам версията на
момчето и ми се обади и аз му казах същата версия ,
която беше една тренировка , една игра, която би
могла да приключи зле , че не приема много добре
версията му бях казал, т.е. , когато той е бил пазач
ритъм , имаше много години трудов стаж и да се
справят с " casdatrolas ", т.е. , е името, дадено на тези,
които вече имат много години в затвора , нищо не се е
случило с мен , нито мен , нито дамомче , да ни извади
от наказанието .
Отиди на нормален живот , аз започнах да се избегнат
по-нататъшни проблеми , мога да се насладите на
четири по-несигурни изходи успешно , и там отново
стана март 2007 г., ми липсва 11 дни , за да може да се
насладите на още една пробационна , месеца на
влизането априлбях сбъркал човек с наркотици , т.е. ,
му даде пясък , вместо на реалната неща , той дойде
при натоварването , аз не можех да не се вреди, ще
бъде санкциониран този път , вече е бил предупреден ,
аз се ограничава да защитава иНещата станаха там .
Но проблем никога не идва само , аз го пропусна, това
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се е случило в идва тази причина се приема, че той не
би могъл да разгърна , отново на Рига , но този път
нямаше да ми се размине , аз ще намали бедните и
екакво се е случило .Обадих се на човек, за да ми
клетки да вземе информация , защото този човек също
не ми хареса моя начин на съществуване , и се беше
заклел човекът, който ми даде информацията , луд
Адан , истински воин , той също се радваше бедни като
мен , имаше лизакле племенника ми , аз няма да
направя нищо , което просто исках да знам името ,
настоя за цял ден на обещанието , че нищо няма да
направи , бяха почти до момента на закриване на
клетките , наречен човек в килията Помолих го
дапричина той ходи на разговори в нещо, което не бях
виждал , той се отрече знаех луд Нуно никога няма да
лежа в тази ситуация , е един от хората , които винаги
се спазва , тъй като той е бил истински воин , чувствах
мен гнева сиотричат и опровергаят Нуно .Стачка и това
беше по времето, когато пазачът влезе в килията ми и
вижда мъртвия човек на земята , при нанасянето на
удар , който го desferi , но пазачът не видя нищо , само
видях падналия човек не може да каже нищо , без да е
видял , но товаиндивидуална беше доносник , това е,
което ще усложни положението ми , но дори и тогава
знаех, че има си отиваше с мен много добре, защото аз
никога не бях chibado никого , и те ми , посоката ,
ръководството са готови да ме накаже , катовсичко
това, защото никога не съм затворил претенции , че
затворниците са били претенция каквото и да било
.Винаги съм се разглежда като такъв стимул за тези
причини или форми на борба и това е, когато те ми
дадоха пет дни от наказание , да ги направи в клетката
, е по-лека наказание , защитава себе си казва , че
лицето се е чувствал зле испадна и той каза, че
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неговата версия на това, което е наистина били бити и
това се случва в момент, когато той е почти изцяло да
се насладите на моя 3.2 .Бихте имате голям шанс да
отида там не е нищо , че ми навреди , тоест, без
дисциплинарни наказания в средата .Но този път той
ще трябва да се претендира , когато невинност бе
чувал за 2/3 , каза дамата лекаря, който е невинен ,
който не е направил някоя агресия , да не се вземе
това предвид , се почувствах наранена от ситуацията ,
но
изчака
решениетои
решението
е
отсякъл
възможност да замина да отидете направо 2/3 могат да
се възползват само от по-нататъшно разглеждане в
оценката на моя 5/6 от наказанието , което е , ще
излезе на задължение в 06.05 защото тогава законът
облагодетелства , благоприятствав този случай , ще
дойде така или иначе в 5/6 , но ще струва почти 3
повече години в затвора , вместо да замине за по
настояване на предявяване на иск за отмяна
решението на съдията да има Dr. преразглеждане
преди 5/6 ,за него ще трябва да се ходи поне шест
месеца мирни .Наказанието беше даден през март се
чуха през май същата година за разглеждане на
помилване , все още не са нарязани решение на 2/3 ,
това е, когато животът ми можеше да е още по-сложно
, Усетиме смути , тъжен , но знаех, че вече е прекарал
по-голямата част от моето убеждение .Това беше ,
когато това се е случило през ситуация , този път с
предпазител , може да е ситуация, която би могло да
отиде , ако не беше фактът , че пазачът съм говорил на
груба и твърда , не acatei поръчката си , можете desferi
един удар влицето , че е сам със себе си , но друг
пазач се появи , той се присъединява твърде бърз
колега и се присъедини към мен , за да ме нападне ,
вече не desferi ли повече мощност не, те също така
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бързо спря с опитва да ме нападне , простобях
помолен да отиде в чакалнята на началниците на
районните дойде да ме види , да попитам какво се е
случило , аз им казах , че нищо не се случи , само че
той не е изпълнил заповедта , тъй като пазачът
продължаваше кървене от устатазнаеше , че е
нападение беше как е било , просто нападение или
случайна ситуация и това е, което аз им казах , не е
имал причина да атакуват пазача , докато говореше
добре с него , също така им казах , че той имаСтана
случайно и това беше за този въпрос , който винаги
съм се призна .
Сложиха ме затворени в очакване на разследването ,
наречена точка на сигурността на евреите Valley ,
обадете допускане .Но той е готов да отиде заедно с
моята теза , че наистина е било нещастен случай , не
можеше да признае , че е неволен акт , щеше да
загуби .Така че аз трябваше да се основава , в смисъл ,
че те искаха да се продължи с тази теза , че трябва да
има противоречие между пазачите .Пазачът бил
нападнат мляко , но той също никога не е написал , че
аз наистина те удари , които направиха участието бе
другият пазач , който зае има едно момче, което беше
в защитата , че е отишъл в лазарета също е рутинна ,е
самотният защита , трябва да бъде придружена от
охрана , всъщност знам, че той видя какво съм
направил , защото е станал свидетел на всичко , така
че това е онзи, който ме направи участието да бъде
дисциплинарно наказание , което ми отне да Съдът
също,
Но в деня, когато се чуха в Публичното министерство ,
бях информиран , че е бил преследван за
предполагаемо нападение на стража мляко , но който
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ме придружава , че днес беше пазача зехтин ,
историята на този ми пази , е едно приятелство, коетое
създадена в рамките на веригата , преминал курс в
офис приложения на IT страна , имаше Лина монитор
нарича , аз се влюбих в него неволно и този
предпазител , маслината , също я харесва и взе го
нарежете .Той знаеше, че я харесва и тя ми хареса ,
така че започнах има вратовръзка , спечели ми
приятелство , можеше да се говори лошо за мен , за да
искам да остана с него , започна вече да ми говори, и
той слушаизявления ми в Публичното министерство , и
той записва всичко, което бе казал , държани тезата,
че е било нещастен случай , защото аз никога не би
помислил, че това ще ми помогне да се предпази ,
дойдоха да ми харесва след това беше спирка
Монсанто, една верига , която е ремонтирана обща
затвора за максимална сигурност затвор , беше там май
2007 , че веригата е открит обаче отиде да Monsanto от
налага да чакам за производството , сложна верига е
направена на жилищата терористи, по- тежко
престъпление , престъпните организации , ние винаги
сме гледали постоянно , защото ние живеем в един построг режим , т.е. всички принципни затворниците
бяха сложили белезници , за да напусне килията е
само един режим на възпроизвеждане на ден .Но аз
просто отидох там през май 2008 г., също взе с тази
схема да бъде дълго затворен в клетка , но аз вече не
взе белезниците вече качват един режим, който не е
отворен , но ние имахме други професии , имахме
футбол ,хандбал и фитнес зала , бихме могли да
посетят библиотеката , както и, но е вплетен , не
всичко е в един и същи ден .
Аз отговарям и се върна да защитават една и съща теза
, но когато излязох от микробуса , за да ме закара до
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съдебната зала , виждам, че млякото охрана , жертвата
е била придружена от маслиново охрана и е далеч от
представяйки си, че ще имате прекрасна изненада ,
когато започнахчуе показанията охрана мляко , чувам
тезата , че съм защитавал когато попитах прокурора и
това е, когато се чувствах пазача маслиново ми е
помогнал .Съдът заяви също така , че те не са били
убедени , че това наистина е било инцидент , но
направих това, което тя е била длъжна да , и няма
доказателства за противното , никой не може да бъде
осъден .Аз бе оправдан и адвоката ми беше отличен
също, както е било преди започване на делото в строго
охранявания затвор Монсанто , ме направи преглед ,
ми липсваше точно два месеца, за да го освободи и ме
прехвърля на ПРОт Alcoentre , имаше там миналата в
тази верига , имаше превоз, който е след няколко
вземания , които бях направил във веригата е верига
отворена система, наречена колония на затвора от мен
липсва два месеца ме изпратиха обратно втам , за да
излязат на улицата , си тръгнах .
По волята ми беше страхотно да бъдем в една отворена
верига затвора , защото ми отне година и половина
Монсанто и повече работни места, които имаме там е
много затворена система .
Трудно е да се преодолее , дори и аз , който имаше
богат опит в рамките на тези затвори къщи и след това
се пуснах в Монсанто хероин , беше невъзможно да
отида там, защото лекарството не влиза хранителни
доставки или нещо, което е било извън от посещението
имаше стъкло, което не е такапозволено физически
контакт , но винаги ми каза на цялото зло, което се
случи с мен имаше полза откажат употребата на
хероин .
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*** *** Закриване
Pink Floyd - нас и тях
" Ние и те
И в края на краищата ние сме само обикновени мъже
Аз и ти
Господ знае
Това не е това, което ние бихме избрали да предаде на
извика от задната и предната ранг умря
И генералът седна и линиите на картата се мести от
една страна на друга черен и син
И кой знае кой какъв е и кой кой е
Нагоре и надолу
И в крайна сметка това е само кръг " п кръг не сте
чували това е битка на думи приносителя плакат
извикаха
Слушай син , каза мъжът с пистолета
Има място за теб в
" Искам да кажа , че не ти ще ти убие , така че ако
Дайте им бърз кратък , остър , шок , те няма да го
направя отново .Схващам ?Искам да кажа , че слизам
леко , защото аз ще съм му дал бой - аз само го удари
веднъж !Едва ли разлика
От становище , но наистина ... Искам да кажа добри
обноски разходи не нищо не правят , нали ? "
На дъното
Тя не може да се помогне Que има много от него за
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С , без
И кой ще отрече , че е това, което сраженията е всичко
това?
Извън пътя
Това е натоварен ден
Имам неща в ума ми за липса на цената на чай и парче
"
Старецът е починал
Copyright © Pink Floyd
Фрагменти
Фрагменти I
Затворени и изложена в замръзналия Север стар лист
чакат да се сгуша на изгорял оранжеви светли тонове
отопляем одеало като забравена душа , която изисква
и толерира студена електрифициране спорна памет , а
не на измислени и екзистенциални , звукови се
разпространяванагорещения си време ритъма ме
нападне и да проучи без топлина гореща свят
охлаждане , атмосферата не е същата топка се търкаля
в ъгъла наклонена точка под повърхността на океана ,
вътре жаркото магма в джунглатапроучване и впечатли
зашеметяващ развлекателната индустрия, и няма друг
начин да се каже, че е думи, думи гореща или твърде
студена , като наистина студено мрачно труп , вечно
студена гореща мечта на пружина и една долина , река
без смях е надеждаосакатени чака да намери и да се
покаже какво се изплъзва и намеква за създаване на
бавно и да се покаже , че само си представи , без
разстояние и с правилното уравнение обсъжда всичко
гореща топла емисията , дори и жарко звука китара,
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която вибрира седалкатакултура, която се ражда
плодовете му и повече или по-малко хитър без гибел
разрешаване на ситуацията сега екзистенциално спря ,
засегнати от заболеваемостта на думи , които предават
глухотата на мълчание , каза още грижи към грижи,
които са пораждат подозрение за неизказаното ,
ноефективно предава посока и писане .Цялата истина
е, че има истина между мисъл и действие начин да се
намери чрез поведенията , които генерират трикове и
маневри на шофьора си , и да видим предадено на
илюзията за безсмислена дума , но правилно каза , но
това
не
е
за
вярване
всичкиФормулярът
е
основополагащ акт на чиста нещастие неподходящия
виж расте и да знам какво да правя положение , че
липсва всякакво чувство за собствена описание , визия
или чувство , ние често казваме, че не мисля, и да
видим какво е ноу-хау и да се учат оти други признаци
на същите или подобни , или под формата на
допълнение Ето един пример на мисия всяко
абстрактно чувство за форма не е реалистично в
своята истина - присъстват като едно цяло , но
Юнайтед фрагментирания характер на един свят, който
е подобен и както винаги имаме приликатано не си
равен може да има фон причина и потънал в
собствените си отчуждение , тук , е знак от начин на
съществуване и да се чувстваш горещи вълни , които
идват от една и съща вътре може да изглежда като
художник на форма на кадър , както с права ,
кактоархитект , не абсолютната окончателно причина,
че на всяко подчиняване или подривна дейност на
въображението на един прост реалност , които се
появиха по естествен остроумие и проницателност
маловажно , носени от бъдещето , че всичко трябва да
се чисти , и реалността на твърд покрай несъзнателнои
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в голяма степен се упражнява в своята свирепост
опита на една дума, която винаги си представя гола
изображение тук е момент привлече вниманието
условие фрагменти ето присъединява съзнанието на
този напада мен да пиша , всемогъщ , не е ясно, както
е прав католинии на хоризонта , когато слънцето
залезе и скрива слоеста заспал и се озова сам пребит ,
но никога не съжалявам за там, за да се роди отново и
да е светло, като това беше единственият , слънцето
ще запазим светъл и енергичен опит , така че
акопривежда в действие , когато всички детайли са
описани за минимална чувствителност само да се случи
и да се запомнят всяка дума с нейното значение и да
се съхраняват в тишината на търпението , тъмно
ясновидство , не се очаква , но не намалява всяка
рационална инстинкт , освен ако азinvades'm не на аз
самата се изгражда и поддържа стълбовете като Ахил ,
винаги присъства в измислен свят , в който тя се
намира , без някой , нека внимава тези шпиони ми са
моите аплодисменти, тъй като известност , суровата
реалност на само топлиналокомотивът двигателите ,
които правят това много луд и дълбоко пътуване в
тунела , може никога да не видят вътрешността на
толкова тъмно, с продукцията на изображението и поярка край , чака само да се сложи край , което ни
мотивира ини и неразривна сила нещо избутва като
fascináveis като нищо надежден и трудно да се знае и
никога не се научи се уеб , че е счупен , но , връщайки
се образуват в интернет , че е трудно и като
произшествие в историята , имаше дълбок ударче го е
убил най-ранна възраст , основната омразата , но
никога безразличен към някого или ума си или някакви
хора , толкова по интелигентен начин , каза, че всички
ние сме нашия сума , и идва по- различни и подобни
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равни хора ,до първоначалния си характер , в
действителност има марионетка на всеки акт и частта,
която представлява едно пътуване загуби в космоса
буквите изкуството на създаване на пространство ще
притежава смърт по каквато и крайна точка ,
кулминацията никога не беше края , матрицата зание
никога не се случва, просто се случва с тези, които ни
уведомите , когато умрем и никога не се знае , че това
е дума , която няма край , но просто и гениално малко
сложно като лисицата , че иска да се хранят от огромен
глад , отколкото се учат , и винаги искат да знаят
повече ,след това този източник на дълголетие ,
никога не се знае какво ще се случи , и че последното
катерач се запазва и се премества вярата на своя
хълм, и границите са само началото на една скала
младежки нагласа , надхвърля всяка височина и когато
слезеи виждаме колко много ние вече сме постигнали в
печеливша само знаем малко повече, за да бъде и
никога не искат да загубят и всички можем да се лети
до всяка точка на някога падне , защото те научи да
лети и да си представя всичко , но всички фрагменти
са думи , идеи ,и мисли.Deep вода толкова дълбоко
изкуството на заблуждаващи намеквайки за една тема,
не съм сигурен, морски въздух и се появява като по
магия енергия за лекота и сантиментална embebecido и
ternurento малко повече допълнение идва от един
неповторим момент и никога не непобедим ,
защотопобедата му винаги беше поражението си и като
по-учен , само за да бъде губещ една повече битка, в
която нищо не казва и чувства плъзгащата вкуса на
онзи, който даде победата , защото това е достатъчно,
за да учат и да се научим да живеем с всичко, което ни
отхвърлят,
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Ii фрагменти
Layered , потънал в разстояние една стълбището
скърцат метала стъпки за почистване парцал , кофа на
пода , квадратна мрамор , стените заедно в четири,
една капка по капка пада и дълбоко , леко , някой
навяваетаж приглушена светлина , безпомощен , един
полепнат по повърхността лъч светлина с ефект на
сянка , reflecti- на стъклото на лицето , погледнете на
трески , едно гмуркане , потънали кораби ,
възникващи шамандура , че ме спаси от задушаване ,
луд ,избягал и загуби между звездите и на празна
бездната на силата по отношение на отношението , в
пълнотата на страдание и да е , преди страх , след
изключване на пиано по пътната слизането лети
катран пианото беше на пода и след това да докосвате
първият звук ,първото изображение на звука на
дълбоко ехо празнотата на една перка плуване във
вода , най-накрая скача движение връзка МО и всичко
, което диша и се влачат до desvaneceste илюзия , е
различен за миг в океан от profundez ,течност и сол
написването без цвят молив , е актьор в шоуто
завършва подарък, който ме прави щастлива , пижами
лица в леглото , а леглото излива газирано и различно
, това е изображение без природа, всичко вдишване ,
промянана възприятие , и преобразуването беше
очевидно , не сълзи , не линии , без правила , без
нещо, което липсва в края на краищата , една история,
която не расте , не се появяват , едва ли казва и са
обвързани , истината , вериги и ключалки на всички
странипрашка , цел и е до изумен като стрела без
обхват , завърже на възел писмено разлята ,
невъздържани , замъглено писане , никога не
изключва , всичко, което видях искаше и който винаги
е искал да има , и на заден план не бина едно
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същество , рязане и валцувани груба брада , един
мустаци , коса , едно плюс едно от всяка страна , едно
докосване на всяка неплатежоспособност греха си , си
безвремие до момента и само и единствено кърпа ето
суми

тогавашния продължен в пясък, пръст трион и живее ,
още от времето на гмуркането , всяка гордост свети и
се спусна на дъното на един свят, виждайки една
проста песен , тя направи в удовлетвореността на
внезапен удар , една визия, всички ние живеем в
реалността на един от друг предчувствие , че нещо ще
се случи и ще успее спазъм освободен и будна да се
чувстваш и писмо от един никога перфектно сонет на
обособена рима , завтече едно изречение , че фаза ,
така чекъдето не би да изляза и след това , когато
бяхме без да влизат в съответствие с мистериозното
изчезване на прах в калта реална точка във всички
въображение илюзия взривят кометата , и тази планета
живеят не винаги са пълни глупости с подозира
интриги база е монтиранапланът не се откажем след
това се абсорбира чуя един глас , и воя на писмото
вълк е история , съвършенство унищожение се
съдържа в ракета звезден крайбрежен толкова странно
казаното и да започне по стълбите в движениепразната
една капка крачка , а след това на метален парапет е
автоматична и само единия крак на реката , боси и
студено , всичко, което не изглежда да е е всичко
изчезва и изчезва .All универсална е , какъвто е, а
след това само на един език , а устата , открита с
жадни удоволствие да гледаш целувка те целуна и
желание , ухапване от вашия поглед , когато по време
на пътуването на лодката си отбиеш и да направим с
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всъщност е нещо, което не е такае нереално , но
предполагам , носа petiz гореща сензация , и мухи и
владей Плутон , сърцето й камък в езерото отделен
живот портрет не винаги снимани ето лудостта ще има
здрав разум беше до такава степен,всички създадени и
спорна целувка чака да държи , със сила от само
съществува с убеждението , винаги свързан с неговото
сърце , желание да се изпомпва и поток въобразява
тока в сандъка бяха четири стени ипогледнете на
нажежаема без причина чака за осветяване на сила ,
която не се страхува , не спечели или ще загуби , е
желанието да се създаде и неясно морето с четка за
боядисване на цялата азбука с всеки цвят , сричка
исъдържание , което завършва в настроение да
отидете и проверете и позволявайте да отида , особено
за изграждане на замъка в камък под водопада и
реката във веригата вземе всичко отпред, горе има
нещо в ума , много по-различна от равното и
обикновен разказ за пътуване, звукът на виртуозност ,
че не се вижда , но се разпространява, а след това се
качи друго стъпало на стълбата все още се върна порано от една стъпка и левитира и само един се опитва
да се изкачи всяка стъпка към вашата фирма и убеден
въздух представете си на пиано , коитоляво на пистата
етаж имаше само един ключ , и това не беше жалко ,
нито ответника е да имаш вяра в една винаги вярваме
оповести живот и ще получите само за миг ароматно
горещо пейзаж на морето блясък виж ти да обичаш мен
гмуркане ,била моя поплавък лодката ми потъва в
промива кърпата , която се почиства на пиано ,
монтиран на хол , където никой не е искал да бъде и
просто исках там тогава влез във вратата беше от
всичко и никога не си представят как се задълбочи , е
желаниетода имате в контур на сърцето и си двойката ,
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всичко изпомпване и след бурната , е по-малко
разумно и в бомбардирането на деянието е вече случай
на война за мир всичко заедно с различни смисъл една
от движение и да се разшири това, което се обърна
ислед пеенето на птиците и се наслаждава само днес
научих музиката му в текстовете , всички подредени
без координирани задачата беше да се въвеждат и в
крайна страх да не вярвам и в крайна сметка не се
върне това пътуване по целия път беше вече дълбоко
падане на покрива , на прозорецаоткрехната и студено
, в тъмното на акт на факт , никога не се е случило , а
се отчитат и че е трябвало да бъде измислена мисълта ,
че се появяват се само отдушник , че водата е само
седалката на целувката ти желание само за вас и
свири на пиано част бешеплан да се докоснат до вас ,
имайте предвид , че вие ще получите представа за
посочи тъп нож е силен писмено , че не се намери вече
чувствах вратовръзка в насипно звезди нощно
пътуване за бъдещето , че няма да дойде , различно от
миналото и настоящетобеше преврат , това е просто
една история, която всички осквернени и в края ,
което беше останало от Плутон да напишете само
любовта на едно сърце между две стени невъзможно да
скочи , когато за нищо далеч по открит кръг ,
квадратправоъгълна едно , че затягането на възела ,
отърсете праха и да видим на пиано докосва само от
съжаление и тъмна стая на сниманите изображение ,
на ролка филм , малки изображения в нюанси на
фрагменти се види, че ти е отразено в едно парче ,
където всичкоприсъединява , защото искам те ,
отразени в моя образ , вие сами сте огледало рамката .
Общото
Как да се измъкнем от тази болка, която потапя и
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заостря страда от болезнена и само .Това беше
достатъчно, за да поглеждат без да убива , да се
обсъждат и всяка сълза спад е откритие на слоеста
сърцето и след това осквернени възниква текущи ме
подлудява и китките ми и вериги около импулсът да
бъдат осъдени на болен човек и тъмен прах , че
ниеБоб -паузи от сетивата и повече физически
повсеместен парата на тази бурна отчуждение корен
душата се намира в един лабиринт , самостоятелно ви
влачат по текущата потопена апатията на друг ден ,
разби веригата , която ме свързва с освобождаванев
почти спешна момент , всеки очаква алегория на
живота , транспортирани пасторални моменти .
Изгаряне на факел , fulminará , ето един блясък и
свети пламъкът , който гори за вас лошото си сърце ,
спорна кон чака да укроти се насладите на всичко
това, което чувствам , защото се чувстваш като теб се
чувствам , в този безкраен пъткоято пресича с
околната миналото и което бележи всеки живот , за да
се живее .
Нашата среща вършитба в магия, която е само на вида,
който и да видим майка ти лицето , усещане за топлина
и нежност всички горчивината просто трябва само да
ми се повиши , за да живеят и винаги да види как
умираш жаркото движение на устнитечувственост ,
прозрачен щастието като прегръдка смисъл чака да
бъде живян IT- на силен съюз особено добре да
желаете , се стремим да бъдем толкова щастливи като
petiz един корен засети , насърчаване и укрепване на
приятелството е най-благородните от любовкара
сърцето ми да победи своя темп .
Отец е баща Ал вълшебната момента на голямо учене
да се надява за по-голяма любов да има по-голяма
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любов дете просто обичам майка дете е гигант винаги
нащрек и интелигентен баща и син на сина ми ми
експлодира с радост сензация ,емоции , любов , любов
и привързаност , е сила, която ни загатва за вечна
радост , волята на привързаност , споделяне ,
преподава урок и заради двете прелива от щастие на
тези, които ние се стремим да бъдем вечно млад чирак
в новак баща,Знаете ли, исках да те обичам , аз се
чувствате , като всеки момент на безпокойство въпрос
и само малко , защото аз fascinas .Яркостта Вашият е за
мен винаги възторжено снимка в рамка , където двете
cabemos , но винаги са най-красивите.Away дойде
простата изгрева да мислиш само да попълните като
мен обогати , вие сте луд истинската нежност
сълза
Един ден той имаше сълзи ще депозира в лицето ти за
не повече chorares
Сън искаше интензивно гмуркане събуди в средата на
морето от сън , който ще продължи години жиците , на
сомнамбул мечтател , една нощ на душата , че по
здрач фигурата на сянка напада и се събужда на тъмно
чист и суров илюзия , толкова по- вечен резултати да
видим какво е дълбок сън един ден имаше - да се
събуди и да вярват в мита за винаги мечтае да
достигне и да се постигне само още едно парче , да
бъде една безкрайна линия с пробив ...
двойка
Wanted целувка спокоен сън , който ни и желанието
вцепенява за повече може би не искам да знам сладко
в теб и да ти кажа добри думи и освежават побой над
трепване на сърцето си мислиш, че здраво ,
преплетени и никога не са вързаниаз съм ток във
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вените , че сърцето ти pumps'm глътка въздух с лекота
и яснота никога ритмично страда или зло beating'm
като дъждовна вода и камъни в твой sand'm , едно , че
не се отделят лесно и наслаждавайки без тебдокаже,
тук съм, половината в търсене на джоба си слоеста
обувка развърза чакат да завърже и вратовръзка , че
никога не отмените защото сте обувката на моя чифт
имам като любов .
човешки живот
Във Вечния го държи там отива надолу и след това
няма как да се бори , около него или манипулира тя е
ужасът на дисидента дърдорене и завършва с една
точка стачка ума на сътворението , въображение или
просто рисува процъфтяващ следа от зеленотон и този
тон грайфер живот да живее и процъфтява , тук е
резултатът винаги сте искали да посочим , живее
интензивно
обичам
Ето бързо намира желанието да спечели върви и
трясък в соления морски камъни и позлата дълбочина
и слоести ето щандове
Студът , който постъпва в мирно плуване и отвлечено
озовах ангажирани с източник на вода Как да стигнем
до прохода на запад от другата страна нищо не е
трудно просто никога не вървят по същата стъпка и
предварително прави си сърце игра музика, която
призовава за вас вятър, море и суша , за да спечели
достатъчно, за да обичам .
стена
Ако това се случи, не знам удари студено , шампанско
охладени осквернени ума , и се продават на душата ,
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на чист оръжието без сантименталност начин , свързан
с тяло, което ще халюцинира и се никога не идва ,
защото душата не разочарова , интерес superiorizaно
това е чиста тогава , че на видно място излага
затворен кръг , открехнати средства за това с
подчиняването и илюзията възниква от необятност
гръм и всичко спира, когато яркостта на ефекта , но
болестта на духа на тези нужди на тялото исъзнателно
ни потапя в бездната на собственото си благополучие и
левит , и остава като приложение , което смущава
настроенията и болестта на духа е тумор издържа на
болката и как небрежно , че ефектът и въздействието
върху който се намира на метри и разходката
еЗаседание на душата , духа , тялото групирани в
дневна , където всичко дестабилизиращи фактори или
защото тялото не може да понесе да навива възраст
или заболявания на заболявания и след това този дух
на себе си и егоизма идват да ни воля , но понася
смущениядуша и в този Pinnacle на мислене актове на
духа повреден и превишаване чист , силен твърд като
стена не може да скочи .
мисля
A течност се излива въображение , инсулт на
обаянието един потопен лудост и дълбоко я поддържа
приятелски чрез хармония греди и магия прониква в
организма и прониква в безсъзнателното в съзнателно
от света на изяви ето живот става красотата на чист
въздух ибезкрайност става видима граница между думи
и разширява чувства и действа без да мисли измени
вашата кауза да се мисли и да си представя някога се
чудеха superiorize битието , мислене и действие , за да
се промени .
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приятелство
Twilight привечер виж всички случва в приюта далеч от
въображаем враг , битката ще премине примирие с мир
на ум , завъртане на спокойствието , нощта падаше , и
аз започнах да чувствам , че докосване , че се чувстват
мека кожа щеи неостаряващата енергия чисто
приятелство -силен жест на обич , отколкото който и
да е страст или любов и каквото гнездото само с едно
натискане на палеца и само си представете какво е
чувството, и прекара веригата от цялата енергия .
уча
Заслепен и очарован от разлетия сок , между другото
наистина мрачна или обиди но седи в състояние на
тревога , без малко смисъл на минимализма колело ето
, целият град , толкова объркан или неразбрани не
знам дали е било решено , но всичко има смисъл
вкогато естественото удоволствие да пиша ли да не
отправи искане изисква, когато това се случва останки
изчезва и всичко усети и видя , но просто погледнете ,
четат и пишат тълкува , асимилира транспорт учене и
преподаване , ето дъха расте с вятъра ,и след това
изчезва , плаващ под 7 морета poisando каза от
споменатите ето изпадна , се задълбочи , всеки
приятел на приятел, приятел и неделима , но не се
вижда беше предупреждение , една мисъл на таланта,
който лети писти, писти и си представете, че не ено
винаги засвидетелстване се роди отново на един ден
всеки човек мисли само защото вече днес , сега е
бъдещето и на твърдия написаното от наслаждавайки
се един прост загрявка и преди всичко да създаде и да
си представя и пресъздава отново и отново на мястото
, с което никога небе оставил , но след като там , вече
погледнете
часовника
предпочитане
присъстват
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навременни и свидетели факти , които се обслужват и
уникално чувство на удоволствие , което идва със
стопилката и така нормалното потъмняване толкова
често срещано, и едва нарано и пробуждането и на
тъмно и светло магия нощта и прагматично се повдига
и гребане с лодка със северно , писклив и блестящо
разбира се, тя беше , че една точка , с връщане и
морето е толкова трудно да си представим, е огромнаи
огромна ярост на океаните , така че това се занимава с
незаконна пътуването без домакин беше квадратна
топка триъгълник променено, тъй като пирамида на
саркофаг на ума непробиваема душата ... като
забравен живот , става на сайта снимка на листо , че
не е така сухо, доставките си на писалката и писането
на нашата планета всяка антена , сателитна или
единична нишка, която поддържа контакт с друга
планета и пътува като дървета , те се раждат клони и
цветя Gardener блестят по цял ден са като светят
вMoonlight щеше да се случи и след това още един скок
, плюс високосна да видите дете родено и особено да
го гледам как расте и да се научат и да научат всичко,
което виждате и трансформирана акт , че езикът на
детето е мека кожа върховенство на децата във връзка
сродители и преподаване , тъй като на два пъти
съучастие наблюдател на живот и да се учат и да
знаят, като близнаци , които имат един чифт , в които
взаимно обучение е много по моя и вашия
предизвикателство ще расте и ще можете винаги да
учат и знаят много живо .
Чувствам , страдащ , че ми пречи да се види като да си
реално с добро поведение, но винаги като тъжна
clown'm фалшива усмивка , вътре радостта не
съответства на външната чувствам поплавък , че ме
прави от нормалното място ще бъде на пътуването и
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пребиваването в точка,където dista собствен оглед
чувстват бездънен крачка , неестествено явление , а
като животно изпитва жестоката свирепост и скоростта
, започва катар и убива като вродена сила на
предопредели да недостатъчност по време и преди и
по време на пътуване , без следа еизображение
отвратително , омразна и грешен наистина ето клетва
във височина температурата небето , идва весел и
ведър пресни невен , която казва спре , процъфтява и
расте , това насилие скока е просто лош момент всички
свирепостта да се завърши и подобреноизведнъж
позволявайте на нищо или нищо не притеснява и найчистата инерция ви казва издава шума на въздуха и
сложи ли да мисля, че ще спечели всичко , без страх ,
без изобщо да се научат да не живеят с капана , които
ви мразят, не притежаватвие , във вашата човешка
същност , което виждате , че добрите дела ще ви
накарат да се появите на земята , за да пускате
парцала молим докосване на пиано , защото имам план
ние
никога
няма
да
стигнем
до
началната
предотвратява тебе извършване и мухи плоски и
прелитания мълниеносния облак емногофакторно
състояние, което ни прави по време на дъжд
сърцераздирателна офертата и влажна пръст ведро
лице четене изглежда да има предположения без
архитектурен инженеринг по силите си , намеква за
фантастичното , реалистичната непостижимото ,
защото имаме всички правомощия , които според нас ,
най-вече имашетъмна околната стъкло , но абсолютно
прозрачни опушени тонове стойности са като цветята
трябва да ги води, постоянно и това, което е семето
расте в ума да се различават от същите, както всички
ние имаме инстинкти и жестокост самата душа на
човека освен подходяща отвараМагията е стръмен
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тунел , в който човек вижда влизането на светлина и
чиято цел е дерайлирането на бездънна яма всички
имаме чиста иззети и екзекутиран .
Ето, никой не печели в техния свят тунела минава
живо вход светлина и осветява пътя ви , защото това,
което имаме , е линията на живота и че трябва да се
проведе .
Любовта е претърпял дълбока любов се чувствах също
забравена долната половина загубил покаял и е живял
.
Маска живеещи в края как да сложи край на всички и
край , ето , със сигурност нищо като сте сигурни , че
има нищо по- несигурно вложка малка и непрекъсната
линия по отношение на границата , която не
предвижда безкрая , така че линиите имат две
точкиизгрева и само безкрайно само пред лицето на
смъртта идва бавно като дъх всичко чувствах , просто
защото никога не те видях друг лицето , но за да се
прикрие тъмното .
памет
За вас пострада за вас почувстваха те възлюбих с вас
никога не е живял обичаше друг , който целуна в
видяхте в влезеш в любовта, която винаги ще никога
Спомням чувствах толкова много страдание нищо
повече готови да умрат за вас чрез мен , за да пише за
това , че съм страдал и умрял и никогаза което някога
просто се чувствах изгубен .
Lover в даден момент изглеждаше далеч само за един
ден далеч от любовта на някой вече любовник .
Reflections
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В очакване на нещо, роден в огледалото е мен и моето
отражение отразява колко добра и не само имиджа си
и това просто отражение без огледало е изпратена.
Clear нощ в тъмна нощ ясно като зората , където ъглите
на вашия чар станат като истинския свирки птицата ,
която лети и всички се стремят към свобода .
писане
I ... и по-голямото добро , което може да има роля и
химикалка неустоим особено стремят само към мисълта
Минавайки
Починал !Да, това е началото на края на началото на
пълен обрат , без горчивина , но без нежност беше
рейс няма образ , и без кураж се противопоставят найниската и най-високата е време да напусне или да
остане на това място , представяйки си всичко и
нищоот време на време той отиде, отиде до крайност
дъното , което казва не се бойте , нито треперят за
придвижване има върнете този свят потопен в
дълбочината на красотата , че всичко, което имам , е
всичко, и всичко , което искам нищо , защото, когато
ще остави нищо няма да вземе, това е, което си мислех
.
Abyss'm пропаст , където разликата е края .
Изчакайте и той се качи и , които желаят и искат
скокове , като прескочите и пушенето вървеше без
превъртане дестинация тревожност варира с възрастта
, въпреки че винаги живее в ansiosíssimo режим на
изчакване за нещо , ние винаги искат нещо , всичко в
нас стои като доброволно неволно,
стълба
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I equacionei седна , но резултатът не е бил близо до
очакваното, надолу по стълбите и с асансьора между
светло и тъмно и затягане ето той доброволно втората
маневра там , че да излязат и бавно се спуснаха никога
не пада.
Централен офис
Една сълза , интуиция или унищожаване , които
смятаха, че е красива питие от манерката хладилника
и да доведе до местния щаб и всичко стане наситено и
великолепна съществуване .
Не желаейки да се сложи край , завършващ така че тя
е слушаш думите извън видях тази ужасяваща като
победител отново не искам да отида и затова съм и съм
кратък
зол
Какво се случва чувствах натъжен от зори един костюм
, който дойде с падането на нощта жив, оживя и се
прероди съм той мощното слънце.
Прероден в завесата от дим ето, той е роден без
пергамент събитие ето, беше моментно и плочата се
отдалечава и единствено само за да живея друг живот
за един образ е просто виждам всеки момент в неговия
образ и прероден
Търсите парфюм , миризмата на лудост , лудост
изтезания на мисълта , без всички неконсолидиран
относителна , а сърцето сирак , болката от една любов
от толкова много други, които боли външния вид и
убива желанието и копнежа преднина само за миг
натози път от мисълта си , вероятно всички да
съществува не само като добродетелен образ , но
поради появата или състояние на ума , той не умира по
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време на цялото физическо съществуване и изведнъж
всичко ще изгасне , или може да доведе .
Жилищна умиране
Между живота и смъртта ?Ох!Прошка , тя се поставя ?
Очевидна , който никога не е убил ?Всеки е оставен да
живее известно време .Всички , без изключение ,
веднага фатално , че ние скоро ще умре и след това
ние живеем е така , състезателност нелепо
завършващ
Скъпи приятелю ... Аз пиша твърде далеч ... те нямаше
... моя малък приятел ... тази вечер душата ми плаче за
теб ... !Вземи сърцето ми шанс ... моля те, прости ми
моята приятелка ... свободата си далеч ... изгубени в
небето ... Ти беше взето ... return'sa удоволствие ...
толкова тих ... Silence , на половинапътният да който
почина ... е било простено ... последната дума ...
Broken
Ако ми се изпари душата ми , нищо няма да остане в
тайна, плюс отломки , без да обръща внимание
фантазия .Излезе от подривна плува безделието на
друг момент , специално .
Бъдете
A звук , а сърцето устата , нежно докосване , един цвят
една мечта да се наслаждавам в момент , отчаяна
уникален и вдъхновен от острота без разстояние, без
ограничение рязане борба, отвъд въображението , че
мадама кръвна картиначервени и възпалени от болка
смисъл , че не разполага с един пъзел , а реалност ,
визия .Когато другият се събрахме и ние вярваме, че
като
одобряващ
и
насърчаване
поглед
на
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съществуване
огледално .

,

фалшифицирани

,

обърната

и

От всички боли аз чувствам, че принадлежи на някого,
без страх състрадание , луд , безстрастни и чиста душа
без ток възел , но преплетени , и обединена ,
еднопосочна , а последната воля и да има , ив края
нищо да ...
отсъствие
Ако докоснете и да видим вашия свят , ще бъде нечист
, без заглушаване на чувствителност , най-малко
вярват , че някой надминава моята реалност .Моята
тъга е просто като всички щастие постижима като
недостижим .Чрез магията , без ирония в един ден, да
кажем , докосни ме чувстват , как ме гледаш и да
видим кой съм аз , а не това, което ще бъде до теб .A
мач изгаряне пареща болка в мен , че свършва, когато
всички горят .Никога не сте се , от начина, по теб ще
кажа, че страдате , защото никога не го е напуснала и
знам , че те обичам и винаги ще те обичам ...
цифрата
Обичам те по-често от тези, които сърцето ми да бие ...
I издишвате | ли ви вдъхнови | същи въздух | да
обичаш
Аз съм всички цветове, за да рисуват вашия свят ...
За мен , за теб и за тези, които ме харесват
някой ден
Засадени корен в сърцето ми днес , това дърво
Тя се нарича любов завинаги живота може да бъде
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разкъсан , защото той живее в мен
трансформатор
Блестящо баланс на силите , които трансформират
реалността .
Електрическо табло контролира позициите и околност
на универсалната енергия .
слънчева светлина
Светва недрата
Неясни земния характер .
Източник на светлина попада като капки по места , че
източникът на живот и светлина .
фар
Постоянно търсят осово движение на аномалия .
Чрез електрошок
Шумни нерви мигане със сърце токов удар .
Електромагнитните вълни
Идват и си отиват мислите формите на вълните около
кръга на вълните .
електричество
Преминава през тялото ми този ток, който ме навежда
на верига вълна
електрически импулс
Аз съм потресен от електрически импулси режим
циркулиращи .
В светлината на истината
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Интензивно блести истината , когато открита от импулс
.
затъмнение
Калан е измъчван
благосъстояние.

от

гласовете

ярко

чувство

за

свещи
Светва в болка
Натрупал на разтопен восък .
Електрически врати
Open нежно докосване , но затваряне няма време да се
отвори .
Мотоциклети резачка
Изрежете с ярки омраза корени на тъмната енергия .
токов удар
Токов удар при ярка дим изчиства паметта .
Електромагнитна турбуленция
Swarm бурните безкрайни electromagnetismos умовете
на .
Ray наелектризиращ
Като един наелектризиращ енергия на потока , който
парализира ума .
дяволска светлини
Всеки същество има дяволски наелектризиращи мига .
мигащ
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Мигащи светлини мен изпаднал
Преминаването на непрекъсната верига .
приглушена светлина
Матовите светлини осветяват
мъждивата светлина .

странни

същества

в

електрически проводник
Проводници
енергия .

минават

през

мен

тялото

вибрираща

10 електрическа верига
Събо и напредък в 10-ия кръг и има нетленен спиране
на тока .
Електрическо есен
Electric падна върху думите на екстази и чувства .
Light нарязани
Sharp и ярки ехо ,
Светеше измъкна глас счупване .
Lightning Тъмно
Светкавици закриват
ориентация .

некадърни

същества

с

очна

флуоресценция
Блум и да падне нито гръм във всички посоки и
значения .
" Ofusculência "
Пиърсинг мълния засенчи друг е удоволствие усещания
и външен вид .
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жар
Пресичащи се дъги дълбоко в душата си , че държат на
електрода - динамични и с нажежаема шокове .
Electrocutáveis
Както подсказва ми чукане на несъответствия на
чувствата , които изискват силна и решителна
светлина .
Twilight отсъствие
Увийте ме нежно във високи светлини на моето
същество леко зарадва с гръмотевици .
спомен
Погълнат споразумение по ярък ден , аз съм готви да
излезе от тъмнината и силата на светлината , ще
разпределя мощност и енергия за целия constelar
общност .
Заплашително светлина
Заплашват съществуването на тези оздравяващи
светлини, които ни измъчват и нека се предвиди
опасността .
Нощна светлина
Тази светлина, която ви придружава в пасторални
моменти и не може да се изправи срещу вас плаши в
тайна .
червена светлина
Голямата червена светлина и пречене на газта нервите
.
шок
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Zarpares шок и замърсители умове без тласъци широко
разпространени .
Фирма Light
Осветена какво не се случи и нито фирма чувства
светлина .
гръм
Thunder се смила и се разбие гладни шумове на
удоволствие .
Мощен светлина
Мощни
светлини
осъждат
образование чрез гласове

другите

живота

на

Rays
Как мощен и ужасната лъчи, които режат връзки
невъзможно да се връзвам .
приглушена светлина
Засенчена осведомеността , които проникват обемисти
светлинни лъчи .
Ярка светлина
Интензивно осветяване мъглите на черна светлина
Cosmic светлина
Като проникваща и дълбоки космос , че облекчава
забравяне на душата .
Мощност на светлината
Лечебната сила на светлината ми свети спиралите
причина в краекожието на отчаяние , аз съм
благодарен .Тази светлина ме водеше в посоката на
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текущата екстаз от ежедневието , просвети ме болен
бъдещето и неразумно да след мен и мига Да
гръмотевици до клане, както е лишен Dynamite
фатално удоволствие .
Така че, да излекува от светлина и движение той ме
излекува и остави калорични недрата на взискателност
и прецизност .Аз не знам дали тази светлина ще светне
мен миналата , защото се страхувам, че тя не е празен
пробег на енергия .Следователно, има два полюса ,
две енергийни крайности.И аз бях поразен от
положителните и изцеление , а не черно и натрапчива
.Тази светлина идва от яснотата на емоции и
рационалността на незабавна и импулсивен здрача ,
без преход и непрозрачни сетива , не вградени чувства
или закован .Светлината е силна , интензивна и да
изгори
всичките
си
лъчи
върху
който
се
противопоставя , се присъедини към светлината , за
сетивата .
Няма да има импулсивна енергия и сила , вземете
таланта имате и сила като остър син лъч и ventilaste на
горещи вълни с опит и не злонамерен и повсеместни
мисли , които ни пострадате, като сенки , без светлина
, които се хранят .Затова искам да кажа, че има
светлина в себе си и има гръмотевици , бури , енергия
и светлина , по същество ясна светлина и чист в найпримитивна форма на огъня , че огънят , който ни
пресича и ни храни и понякога ни изгаря , така е
животът направипреходните и противници светлини
срещу самата причина, или чувство на енергия, която
ни даде силата и жизнеността да издържи техния слаб
удар и без сила , че укор и се оправдаваш причини за
тяхното участие , няма светлина без енергия и всичко
е енергия ,всичко си има светлина и движение и ток ,
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той е самото битие , сплашване и често се изправя
пред нас със странни такси , които не разбират ,
защото те не са анулиращ не смея сблъсък с друга
енергия , но се опитват да потушат си светлина , но
тяприсъства и как тя се разкрива инфилтрира сетивата
: зрение и ни показва, яснота на мисълта чрез
мълчанието на времето , и не се произнася по втвърди
мнението
и
се
наслаждаваха
на
безславната
увреждания, които минават през други положителни
или отрицателни енергии,Но е факт, че светло син лъч
смущаваща, но приема, че енергийните който го , ако
искате да носите и че скоростта на светлината ,
незабавно, на второ , малка част от времето , а
времето е мигновен следователно няма да има
съкращения врамка , нито най- нелепо поведение ,
защото всеки има право да енергия , независимо дали
е положителен или отрицателен ефект .Имате ужасната
ефект на черната Faíska случва в неутрална полюс на
здравия
разум
и
лудостта
,
осъществява
изключителната енергия и гладен за удоволствие и
светило , за да мога да Ви посъветва да използва
своята енергия , за да се стигне от светлина и esbaterá
усмивка парене като пепел ,лишен от топлина , но
бясна , когато бърка .От друга квадрант има Blue Ray с
необезпокоявано мисъл на Коледа и подчерта,
дървесни светлини, които ни карат да се разсейват
.Blue Ray знае си път, посока , насоки и решението
трябва да оформи енергия и фотони , възможни къси
съединения , но оживен и импулсивен винаги пътува
със скоростта на светлината , но не и син лъч .Той е
този преход енергия се сблъскват прагматичен енергия
, но не и възторжен обструктивна които ни пречат да
живее на снимка , на гръмотевиците разбърква се и
видимо се отразява на звуковата вълна , която
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произвежда свръхзвукови скорости , но не толкова
силна .Като пряка конфронтация и претоварени от
умни хора сгъсти непрозрачните светлини, които
нарушават това, което е реално и изглежда нереално ,
но има фиктивни светлини също Това е силата на
светлината въображение .
Blue Ray
Разярен Blue Ray напада ми се пламнал енергия, която
се влива в предразсъдъците мръсните пори и
непоносимости , че тази синя мълния ще стачкуват .
лазерна светлина
Това лазерна светлина прониква и невидимо прониква
до невидимото и незабелязано.Той е психически и
майстор светлина в предположения , несвързана с
кръстопътя собствен психически .Незабележими и
безвредни каузи чрез своя лъч изсмукване на мисли и
предубеждения с отрова , за да притежават отрова и
противоотрова .
Покрив светлина
Този дим прониква светлината на тайните ум парцали
спомените на отказаното в насипно ръководители на
посоката и действия , действия , които мотор , който
охлажда стъпката на неистов мисъл на бавна и
некоординирано massificador менно .Пиърсинг в
свободното време е ентусиазиран и разпространява
мозъка и вълнуващи светлини Deambulante мрежови
стимули .

Тези спомени , които са светещите тавана завинаги и
някои са винаги отворени или затворени в сандъци .
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мълния
Heat и потъмнява и става неподвижен и мълчалив , но
обхват и шум, когато това се случва, е без дъх и
непреодолимо , че заразява ярост да живеят и да се
намира сред други светлини и илюминации или дори
прост, но поразително краткотраен тъмнината на
въздишките и разрушаваповече наелектризиращи
мълчания .Тази мълния изчиства вашата съвест
маркирани чрез издаване красноречиви и стенания ,
които се утаяват действия negligenciador чувство за
собственост е възможност по време падна друга
мълния в този свят .Light сива пепел , че тези марки
отопление на диви и силни железа само очукан са
заразени от миналата светло сиво и повсеместен
бъдеще , което не забравяме и , че сте бунт .Нарежете
на спонтанно и се разпространява бавно трогателен и
възторжено казваше ли ви контролира , и ви хвърля в
кладенец на светлината, която удавя в памет на
невъздържани думи и изливане жаждата си за
светлина .Размирен са тлеещите въглени на магнитно
тяло, което свирки и мига в сърцето си горят от
желание за нещо , мъжествен и мъжка или женска и
чувствен след това двойно ли обида характер като
двойна личност , която не получава дори и на една
страна илив друга.Това светло сиво топлина на тъмно и
несериозни и имат в тяхната топлинна защита от дъжд
и погълна , че разпространението на различни
континенти и вечна пространство .
В светлината на удоволствие
Тази светлина, която прониква и ни дава прозрения
луксозен и ни води до безброй удоволствия
депресиращо
и
тревожност
химия
заседнал
удоволствието , но не кора , но отпечатана в наивни
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чужди лица на удоволствие , които осветяват битието
или чувства или емоции,Emotion , че се чувствате
удоволствие ослепителен и блестящ и облекчава
контракциите усещат от превишението на удоволствие
, този излишък , който ни препраща към други сетива и
удоволствия .Раждането на удоволствие се развива и
се храни с пристрастяването , че няма да се свие и да
не се движи и се сблъскват в луд удоволствие отказ
коса .
Hypnotic светлина
Опипвал усети в лицето на леки хипнотични чувства
свидетелски
които
обещават
желанието
на
пристрастяването , че светлината , която ни кара да се
рационализира и вярвам, че има светлина .За това сме
склонни без кредит и не дълга , застояла като
хипнотично живота на трансцедентални същества,
които се отдават на хипнотични източници за
развлечение .Пороци , че те рейв косата и веждите
заредени скромност и безделие .Трансцендентен тази
светлина, която ни води към нови предизвикателства в
същата мисъл в различна реакция , тези луди и чисти
реакции пред чистото желание да имат предвид по
силите си, за да се хранят с него и се ръководят от
ронещи се камъчета , които идват заедно като глина
вотопление .
Ярка светлина
Интензивно , че светлината е разделена между
отчуждени органи за движение и се колебае между два
лесни начина да осветлите , но без никакво
захранване , тя е самостоятелна и остава в скръб и
ужас на системна хипноза , която подхранва и развива
.Но съзнателно е интензивна светлина изгасва и
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самостоятелно
разстояние .

предава

същите

правомощия

на

Psychedelic гръмотевици
Psychedelic преплитат в с глас от гръм смел , че
подкрепа и засилване на аномалия , която идва от
факта, че ние сме обхванати от тази trovoaпсихеделичното .Ами ето го излъчва кохерентна
светлина без правомощия или люспи , че ще бъде само
претекст за аномалия на черния гръм , че поставянето
в клетки и грухтене в най-странните и дълбок смисъл
на причина абсорбцията , защото тя ще изгасне ,
обхват и движениябез малко потаен , на пръв поглед
свят на психеделични светлини смирите когото го , ако
искате да надхитри , или да се ползва удоволствия
залитна обагрени засегната от косите цветове застой ,
които не желаят да създадат или просто снизхождение
.Пропити с духа на мисълта на фрагменти от
фрагментирана всъщност са тези, които си представим
един друг свят , далеч от смущения , които ни дразнят
, както когато се почеше очите , или просто да мига
.Това движение отчуждени други движения , сияния и
спрей далечните и забравил съзнанието на простия
факт , че е зает или забързан .Thunder е кошмарен и
прогонва духове , без те да се прояви , тъй като има , е
паралелна реалност на слухове и непримиримост като
плашилото , и никой тук не яде странни личности и
псевдоними на съществуващо въпреки че има наистина
.Затова всичко, което е нереално има вечна история ,
но има нещо , страхувам , страхувам се, че депортира в
хоризонт от 5 размери, polígonas и линейна , но не е
вероятно или дори обект на черта , тази черта е , че
двете полукълбаи си помислих, трансцендентен
апотеоз .Не са цветя или расте в нишки от абстрактни
154

идеи защо , отговорът герои се раждат импулси виждал
, и украсени , движения имитации и годността за
момента , но всичко осведомени и минимално
изчислени
.Не
изчисления гръм е реално и
непредсказуем , че съществува истинска спонтанност ,
че е абсурдно да се мисли за всеки друг източник на
енергия
кошмарен
.Смелете
и
мелене
на
ръководителите на някогашните и има desvanecestes в
жълти листа и изяден от bibliófagos , и без постоянство
сплашване остарели памет и прави фалшиви и своята
мярка .Заобиколен от апарат за измерване Те
приветстват rotulantes абисински и се смея на гърма на
абисинска .В светлината на миналото увещава за тези,
които живеят в светлината на миналото , тези, умира
от отвъд нахлуе видни небесни тела в действителност
се случи , непосредственият .Но всичко е ярко въпроси
, повече или по-малко ярки светлини , но са енергийно
излъчване , които не са съвместими с миналото , дори
предишния мигновено .Минали светлини поради това
изпускат вредни лъчения , но не засенчват всеки
светлинен и сияйна светлина, която иска да се запали
във всеки един момент , скорост или момент .За
миналото пресича с настоящето, в момента , инерцията
, второ или фракция , но не влияе върху неговата
енергийна мощност или неговата пропускливост
.Следователно ние сме винаги навреме за мощна и
ясна светлина на потока на екстази , режещ вятър в
удоволствията
лице
дотогава
лишен
ротации
намерения около удоволствието от правене на
светлина или просветлено същество , защото това,
което има значение, е сигурно, е силата ,
илинапрежение на интензивна ток , който задейства
електрически импулс, който чрез просто гледам напред
към светлината на миналото си , по-малко интензивна
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светлина , радиация от минали животи , но това не
ръководи на принципа на светлина задейства
светлинния импулс движение без маска , живял
навтората снимка , само едно щракване и готово
състои в горчива светлината и гледам опасни и горящи
погледи на завист и омраза , които просто да пълзят из
светлини от миналото и да се придържат към небесните
тела с радиация .Ами радиация е радиация и това е
замърсяване , така че нищо по-силно от светлината си
светлина по време , по всяко време с всички настоящи
без радиация , защото няма светлина е по-силна от
друга , това е въпрос на радиацияи не дойде при мен с
тези вродени светлини , защото всеки от тях има
своята чиста светлина , жадни воля и въображение и
чиста енергия за развитие и творчество.Light магия , че
има цветове в неговата светлина , отразена в нюанси
на жълтото слънце на енергия .Всъщност няма много
светлина , има само остатък и балансирано
съществуване на огнища да конкретизирам какво не
носи отговорност за гледане .Така че не е реално , е
плод на мощен лъч , който препраща ни наясно .Но
лъчи какво е съзнанието ?Какво е наистина съзнателна
или не , ето една бариера, която не може да се
материализира за много смисъл да се направи и да се
разбере , че всичко тръгна към момента .Този разпад
материализира предубеждения бариера и казват, че са
непреодолими токове , когато в действителност няма
реални пречки .Всичко е толкова въображаеми и
реални или нереални всички живеем в един и същи
поток от илюзии , седалката на други спиртни напитки
, които не ни засягат в истината , защото там е , или
наистина не съществува преграда между желанието и
светлината на несъзнаваното винаги присъства в
съзнанието икакво - си запазваме за себе си , защото
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вярваме във вериги , но и тук няма никакви течения
или импулси , но има и въображаеми космически
небесни същества , които живеят , както се казва в
светлината на миналото , с мнозинство, което реши ,
че светлината трябва да имат властили мярка , но след
това отново , които са те да пречат на светлината ,
светлината не играе бележки към светлина и е с
поглед към нея на разстояние .
Естествената светлина
Естествено е , че тази ясна и естествена светлина , то е
естествено да отговаря .Несъответствия , несгоди ,
конфликти , които обслужват само като индулгенции
акумулатор нагласи и проблеми в съзнание , но не
толкова дълбока, колкото те са естествени.Между
естествена светлина и има минимално шок след това ,
че физическото ни заобикаля и ни кара да се чувстват
спокойни и тихи, защото всичко е нормално и
естествено .Air , естествената радост , която ни
заобикаля , които чукат и бяга и особено трогателна ,
нежно докосване , за тези, които обичат облачета
лекота .
Ядрената енергия светлина
Мощен източник на енергия се излъчва ни променя ,
психологични промени , които след това да обмислят
хита от тази ядрена енергия .Това живо светлинна
енергия расте ярко отражение на трансцендентно
същество на мутации и че всъщност не страдат , но
като паун ни просмуква импулси на отнетото и че ни
води да действат .Увеличете тази динамична и ясна
взривно радиация .Следователно ние имаме на върха в
тяхната енергийна сила , ще бъде ядрени агенти ,
които коригират и срутвания светлината невъзможно
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да се дебалансира , защото тя е въплъщение на
трансформация сила .И нищо по-силно от своя страна ,
тази промяна, която ни издига и засилване ни за
радиация .
психотропните светлини
Като с магия или хармония те земя и плува и победи
тези психотропни светлини крила , които ни очароват и
обмен на реалността да бъде толкова добър желание ,
но се надяваме за лоша поличба , когато се върнахме
този свят , където като машина на времето ни отвежда
далечреалния измерение и ни отвежда в един свят на
фантазия , нереална или удоволствия .Следователно
не съществува трето измерение на сензорна дейност и
тъмната енергия , когато се гледа от гледна точка на
друг луд от зловеща реалност за оксигенация и потока
психотропни светлини набират скорост в различни
перспективи и сластни измерения и че превъзхождат
тези, които запазват в спорадични епизоди .Нищо
опозиции между световните реалности или мъгла или
защото самото естество са светлините .
гръм
Като горчив разрив и лъскава , вбесява гръм , който
захранва землището на оцелелите от amórfica и
прозрачна светлина .Бежанците в небесни тела
горчивина те се окаже, неконтролируема ярост
потенцира от тази лава светлина и сила .Бърнс и се
храни с оглед на същество, което ви позволява нахлуе
от тези нежелани спирания на тока в тъмнина отсъства
от светлина и подъл власт и който оставя acalorar от
магма енергия гръм и увеличава щастието на светлина
.Щастието на светлинните лъчи от несвойствени
същества бъде .
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генератор
Любовта генератор , генератор или Любовта !
Какво горива това не виртуална плътското желание, и
този емоционален линк прозрачно целуне и жадни за
нещо жизненоважно значение за развитието на
емоционална енергия и електрическите връзки .Този
генератор доставя его и личности със скрити лица в
дневния представителство , както при вземането на
закуска или вечеря , или вода , която захранва от
енергията на ден ден за на .Не маски и ужасната мисли
, ни enquadramo в реалността на енергията на любовта
или любовта на електрифициране на енергия и рязко
пиърсинг и представител изглежда любовта и самотата
, която живее захранва посредством кабел, който
никога не спира , нетленен власт , новярно , завинаги!
Винаги електрифициране желанието да изглежда
жаден и малко търпение изобретил монотонността на
ден и наклонени повърхности , които представляват
нищо в електрическото среда са разхлабени кабели
.Подвизава в въображението на вродената мотора и
пионер реалности , но с заглушават мигновен контакт
.Свържи от съществено значение за живота на
двигателя , мотора тази бъде на консенсус реалност, а
не да присъства , но забравил други реалности почти
незабележимо за съзнателно желание , но той е там !
Там винаги присъства в смисъл на незабавна
възможност , така че медиите не могат да бъдат
воднисти , но пързалки генератор мислите на
медийната любов и наличните ресурси ;за любовта
генератор е винаги на лов и всякакви други невиртуална среда и контролира това много е отдаде , а
след това не може да се лиши от удоволствието тя
генерира , и размножава в тези вечно присъстващи
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лица на душата парче винаги сте искали да задуши,За
това не може да продава каквото и парче енергия , тъй
като енергията е една и мултикултурен в своето
чувство
на
удовлетворение , задоволство, че
разработва различни реалности , защото ние сме
виртуални и въображаема , само в присъствието на
други хора или на огледалото скри новата регулаторна
енергиядух на енергия на неутроните , че това са
реални животни от светлина .Dragons светлина може
да свети !
електричество
Този ток, преминаващ през нас и ревитализира
ежедневно ни дава сила и мим блестящо и некадърни
същества , да!Проходилки , защото това може да е
силата на светлината или болен и санаториуми
потисничество , че оскърбление на дуалистичната и
репресивна реалността .Не можете abatas за този
текущите
отрицателни
полюси
инфилтрирани
подсъзнанието и намаляване на дълбока болка на
критична и опозиционно личност , вие се храни поскоро на трансцендентна реалност и позитивност на
анти химични захранващите вериги на духа на
иновациите и постижения , постижение тазикоято не
може да се прехвърля като съответстваща Ridas
неистов хранилки не изпитва удоволствие , но се
проточи ума да магнитните вълни на мисълта и
предаване на тази .Предаването на мисли е реално и
намагнетизиране и развива схеми и никой не може да
отрече тези схеми имат сега, спредовете в безвремие
въздух от усещания и удоволствия потиснати , защото
всички ние започваме да Бета-блокерите външни
енергийни източници , но това засили нашата жажда за
живот .Следователно тези импулси влияят на нашето
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мислене и понякога се случват или развиват
конфликти в мисъл , но това може да донесе на
електрическа щастието , че вълнението на порти ще
доведе до външната реалност .
Blue светлина
Задействани силни емоции синя светлина преминава
мостове и стълби и инфилтрати силата на чувствата ,
който захранва и развива този потенциал остроумен
.Приветства своя ултра чувствителна греди красотата
на прозрачност красноречив приятелство, което
търсите малко по- синьо , по-силен , по-силен , и се
развива в САЩ съзвездия с дълбоки последици усещат
и отчуждени в този земен вълна .Тази енергия се
отразява косите умове лишен от чувство за живот в
нюанси на синьо , тюркоаз , засягащи дълбоко и
трайно приятелство , тя се носи магически греди на
лудост и наслада любителите на рядка красота и
тонизиране синьо .Нишките на интензивност здрач тя
се развива и предава енергия и топла защитно на
злото и се наслаждава с агония и тишина , не, не
маска, която се изплъзва и ни намеква за абстрактно
мислене , тя е по-скоро силна синя светлина и
усилванереални и въображаеми удоволствие , но това
се отразява и който винаги й се отразява да се движат
и да свършат ограничения за вътрешна и трайно
приятелство .Тя се влюбва в и как това безумен , но се
сервира храна на емоция , идва и носи удоволствие и
страст се наслаждава , че удоволствието е калории и
напада всичко и е трескава възбуда с тази синя
светлина , която ляга и ролки abrochaнатрупването на
енергии , които разрушават с времето , но това няма да
изчезне в това бъдеще , т.е. винаги присъства тази
защитна светлина, която не ни позволява да се
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развива нивото на неконтролируема ярка удоволствие
.
Захранващ кабел
Vibrant подводно течение на тревожност минава през
телата чрез електрически кабели надежда хранилки и
нещо ново и невероятно , че напуска статичните
движения , но с бърз и самозалъгване.Парализира
движението , нарастване на напрежението в рамкиране
и фактически контролира и измерва движението
надолу по стълбите на мисълта, която ни свързва един
с друг .Дали тази стълба мисли , които ние
категоризират поведение, лица и движения и ние
рамка в спускането и изкачването на моменти от
живота , светлината Емисия ескалатора без спирка ще
ви отведе до лудостта на реалността , която
преобладава в сек .Xxi , енергия , магия , костюми,
всички с явни хармонии , но се пазете по стълбите , не
всеки ще ескалатора на живота , има същества, които
се изкачват стълби , които се издигат и особено някой
подкрепя , е , че е достатъчно или не е въпрос
набаланс .Баланса на силите е от съществено значение
за баланса на движение и пада и се издига до нивото
на всяко същество , но не всички заслужават да слизат
или да ни подкрепят за изкачване , усилия и
постоянство се , след това се повдигне духа на
жертвата ,без наранявания или спирки и тя ще ви
отведе в светлината на мислещо същество .Не баланс
на външни сили , които могат да дадат , стъпките са
твърди и захранвани от кабели , които се надявате да
дойдат най-важната електрически кабел на цикъла на
живота , енергията, която се храни на земята .
Разтворими светлина
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Cai и дърдорене , разрежда и се разширява в светло
разклоняване непревземаема желание , това е илюзия
ефервесцентни прилича цялата светлина , която след
това се разпада , когато се сблъскват с външната
реалност .Съставени злоба и фалшиви спорадична
лудост ефервесцентни желание от любовта разширява
и замърсителите , заема всички мисли и се оставя да
доминира и да е властна , тя е обмен на съживяване на
енергия , шията забелязва кипене , че отива,
светлинен съдържание е там .
Lit небе
Нищо по-силна от желанието за постигане на
перфектен баланс на ярко небе , тъй като те са
звездите , които ви дават живот и да се премести
мисли и идеи, а дори и желанието да се бетон .Нищо
по-красива от небето , осветена от constelares енергия,
която се хареса на постоянно взаимодействие между
звездите , и силата на звездите е уникален , както
казах нищо по-силно от душа с осветено небе воля и
желание
за
промяна
и
взаимодействие
и
докосванеStars хипнотизирам мисли .
Изтощи енергията
Това ме плаши как енергии изчезват като дим без огън
, т.е. не искат да се интерпретира действителността
слюдата COS .Разочарован съм , когато жизнените
енергии са потиснати от настаняване и кристализация
на чувствата е несъмнено една маска на политическата
коректност .Душо на чиста енергия вас се превръща в
магия и лети умове , които нямат импулс ток на
истинските факти и промяна на нещата се променят
стъпки и цикли , за които всички минават и се
развиват , но никога по пътя на страха ина sofridão
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чувства.Освободи се и се разширява страдате и
особено мутацията на живот , тази промяна, която ни
тласка .
Светлината на живота
Потопен безумието на страстта .Защо инстинктивно
обичат и искат да бъдат обичани страсти и
разочарования отворят няколко илюзии .Заблудени и
обичам да ми се съсредоточи и да се концентрират в
цялата методика на любовта на истината , която
пронизва всяка лъжа .Naked на игралното поле на
възлюбената сме изправени на истинската идентичност
на битието, така да бъде обичан изисква от нас
дълбоко съвестен защо да бъдеш обичан и все още е
налице
необходимата
дихотомия
на
заякват
реципрочни
и
обичам
,
тази
диалектика
се
предполага,1 + 1 = 1 , когато логично никой не може
да се насладите на всичко .Така логично 1 + 1 = 2 ,
правилно , но поведението няма да бъдат продуктивни
, ако резултатът не е техническата вратовръзка
нагласите и ценностите и поведението като цяло , така
че след това има единна позиция в средата на
правенето на любов .Разбирана и е вярно само
източник на удоволствие , или да е индивидуалистична
или друго действие се означава действие като
истинска свобода .Е, аз не съм живял достатъчно, за да
се преодолеят следните стъпки , логично или
нелогично ще бъде критерият за много от вас , аз
искам да съм абсолютно сигурен , така че ми се да си
представи задника от време на време , и днес едва ли
има магаретакато такива , има по-скоро са изкуствени
магарета, които изневеряват , но които наистина ум
възниква понякога в тази роля , да си направите
изводите .Аз не съм тук за това , между другото за
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безумия имат страхове и нагласи, които не правят , тъй
като луд е само при определени обстоятелства и когато
бъде преценено от другите, т.е. често зависи от "
местообитание " .Пренасочване на някои от тези
мотиви тогава искам да кажа , че съм луд ,
предполагам, че харесва много хора и по този начин ,
ние никога не сме доволни , ние искаме повече любов
и все повече и повече ... защо толкова много любяща
амбиция като сложих въпроса .Отстъпление казва
следното, всички са свободни да извършват безумия в
любовта , ние сме уязвими и често манипулирани
.Искаме да вярваме , че това е вярно, че любовта ,
защо , защото ние сме били обичани , това чувство , че
предизвиква обич и отключва мъдростта на живота , на
любовния акт и изпраща ясно , че любовта и спонтанно
, искам да кажа, защото нямам право да бъде
обичанзащото тогава се обичаме един друг и да даде
светлина на живота през една усилия и посоката на
пътя , без сълзи или болка .Насладете се на една
прекрасна същество, което ви представя максималната
енергия родител .Леките играе в греди , които
излъчват светлина Слънчевата система се , повярвайте
ми .Никога в далечния хоризонт улавя светлината на
любовта , тъй като тя се разпространява чрез контакт ,
ревитализиращ стимулира тези енергии .И растат и
уравнението е 1 + 1 + 1 + 1 + ..... = плюс безкрайност
.Ами любящата областта на магнитни сили ,
съблазнителна сила и привличане на желанието да се
знае , и да се удовлетвори желанието или просто да се
насладите .
енергийни асоциации
Light : топлина : слънце : мощност : сегрегация :
слюнка : целувка : споделяне : чувство : радост :
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парти : Рожден ден : Рожден ден : Възраст : Възраст:
търпение : постоянство : Conquest : саможертва : Pain
: Healing : Медицински : Здраве : Vitality : Energy
:мощност : импотентност : разочарование , мъка :
загуба : световъртеж : замаяни : луд : луд : болница :
болница : лишаване : желание : желание : Искане :
Победител : Победител : Battle : война : смърт , загуба
на изчезване : не : самотата : мислене :създаване :
изобретение : лъжа : жестокост : неморално :
наказание наказание : мъмрене , глоба : Полицията :
защита : безопасност : стабилност : баланс : дисбаланс
: ненормално : заболяване : психиатрията : Помощ :
терапия : клинично : инжекция : медицинска сестра :
морфин : Drug :илюзия : разочарование : тревожност
нервност : напрежение: борба : борба : Fighter :
Победител: състезание: конкуренция : адреналин :
страх : страх : съмнение : въпрос : въпрос : отговор:
въпрос : любопитство , интерес ;удовлетворение ,
удоволствие : Orgasm : чувство : съвестен : отчетност
: виновен : виновен : невинна : Безплатно : Freedom :
Правосъдие : честност : истина , искреност ,
прозрачност : Invisible : Unreal : несъществуващи:
въображението : творчество , сън : сън : почивка : мир
:успокои : Quit : спрете : знак : символ: Drawing :
Молив : каучук : Tire : Road : Travel : Транспорт :
Train: Онлайн : игла : ЕГН: Шевни : Operation :
Intervention : промяна : преход : стъпка : мащабиране
: Класификация : Index :Условия: думи, фрази : диалог
: комуникационни : израз : демонстрации: представяне
: Въведение : преамбюл : Въведение : Book : баланс:
дърво: природа: Вятър : Air : Sea : пожар : земни ,
слънчевата система : енергия: светлина : мощност:
лъчевисиньо :)
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енергийни ремонти
Живее недоволство със задоволство
Просперитета на Light
Аз съм всички цветове, за да нарисува своя свят
парализиращ светлина
Нещо ще ни спре , ако искаме да продължим , но защо
да спира , ако това е действие, което се развива и
създава емоции , усещания и стимули , защото , когато
някой ни отговаря и реагира действия ми приятели ,
търпение и интелигентност, за да се разбере другата
се намират болка .Това е въпросът, защо безплатна
енергия , която ни парализира , сякаш бяхме деца без
отговор .Кураж мила моя дума е за да бъде съден и кой
ще бъде съдия на разума , който може да бъде
нормално и ненормално ... никого!Ние всички имаме
вяра и имам вяра в онези, които имат вяра дам , че
случаите на безпокойство на воля и всезнаещ и това
желание , но като арфа , който препраща и се
изплъзва предава звуци русалка с халюцинаторни ехо
.Нищо повече от отпуснете и да слушате имаме две
уши и една уста , за да слушат два пъти повече
говорим и мълчанието е действие , а не наивни или
неконтролирано , малцина се противопоставят ли се
опитайте мълчание дори може да бъде мъчителен , но
отговори на много субективни въпросии мълчание
мълчи , но може да функционира като идеалното
оръжие
в
желанието
си
да
импулсивност
и
неконтролируемо желание , така се успокои и да
слушате слушане мълчание в теб!
Ако някой ден да бъде на разстояние
Ако някой ден да е на разстояние , би разрушител ,
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страшно , шумна , или е безмилостен светъл , красив ,
лъчезарен и енергичен ... Всеки лъч е като хора с
различни характеристики , различни начини на
действие , по-различна светлина , т.е. всеки лъч /да
бъде уникален и ексклузивен .Ами ако един ден да
бъде на разстояние най-малко , че е оригинален .Всеки
лъч има формата на действие , като по всяко време
хората , които споделят в пъти възниква фракции
.Дали сме в качеството на гредата / да , можем да
променим
посоката и целта.По отношение на
дестинации и за първи път ще се позове на името на
Бог един ден се появи , за да разговаряте убеждения и
вяра с Koran последовател , който ми каза следната
история , която ще опиша : вие сте игра за
даденръцете и яростни помолим Бог да ви оставят
максималната оценка и ви оставят пука .Скъпи ми
историята се свежда но накрая излиза информацията ?
Но освен тази история искам да ви кажа, че имаме
действия и радиус / да се действа с околната среда и
всеки хвърля заровете с вашата енергия / форма /
поведение .
Учения на баща Завършил светлината на живота
Аз благодаря на баща ми това принос към моите
учения , както и ... по малко от всичко ... това е как
ние ... ние формира , когато сме внимателни към
живота ... На около нас ... с чувствителност към всички
светлоотразителна
I reflect'm просто луд
Bright сутрин
Колко хубаво , така се събуди в моя свят , с канарчето
да пее , рибата да плува и дърво окислител .Аз ви
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изкажа съучастници : Канарските пинти омагьосва с
нейното пеене .Басейн на smartie риба и се плъзга по
водата .И амазонки бонсай , което диша и вдъхновява
.В този три блестящи същества и вдъхновяващо от моя
свят , аз държа повече на световната глобус в
прозореца, който възлиза на света такъв, какъвто е
бил преди 20 години , само един пример на Съюза все
още съществуваше Rep .Съветска социалистическа
.Имам също два пустинни рози, както съставена от
време песъчинка от пустинята , която ме кара да си
представим един обединен свят , в света са тези рози
един в първоначалния си цвят , който да ме означава
постоянство и друга боядисана в силни зелени
тоновесимволизира за мен надявам .По мое писмено
свят , мисля , и аз се чувствам така, сякаш
необезпокоявани .В един идеален топла среда и ярката
сутринта да напиша някои любяща душа тук , които
искат да си представим, розата на общение .
200 дни с " вулгарен " мавританска Филипе
Събудих се в една различна реалност от обикновено и
проучени курсове RAR писане чрез тази книга ще
разшири ми същество .
Аз се помисли как да предаване на мисълта и тя се
равнява на светло и нейната сила .
Както всички ние мислим за различни гледни точки
трябва да следват една верига .
Душата има смущаващи моменти .Начинът, по който
гледаме на себе си не винаги е наивно .
Енергията
се
разширява.Проблемните
простъпки са увековечени .

умове

с

Гласовете в унисон свирят по-силно , отколкото на глас
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.
Думите са израз на изкуството .
От тази гледна точка няма да има вдъхновение .Побоят
на сърцето си има ритъм, който разширява вените .
Репресията се прави с хитрост .
Всички те имат своя р .Всички ние мислим за злото
.Понякога те ни карат да млъкне .
Ние всички мислим .Спомените не винаги присъстват .
Не pratiques омраза , защото това е лошо .Не всички
времена , възможността в точното време .
Понякога просто защото ние страдаме .Ние всички
имаме свобода на словото .
Нищо по- честен от истината .Имам няколко форми на
изразяване .
Да бъдеш добре е да има баланс .
Балансът е рутинна цикъл .Да бъдеш нервен дисбаланс
.Хората обичат да коментират .
Ние всички имаме чистота .Слънцето е източник на
енергия .
Универсалната
любов
поражда
състрадание
.Ненормалното е нищо не се случва .All забравя ,
когато искаме .Винаги има няколко гледни точки
.Много малко идеи убеждения.
Там непоправими
несправедливост .

неща

.Всички

те

са

обект

на

Любовта е източник на удоволствие .
Винаги сам и защитена .Има хора, които не обичат да
170

мислят .
Осъзнаването е фенерче , което ни се изяснява .
Ние всички имаме пороци .Понякога имаме страхове
.Ние всички казват глупави неща .Не пиша за никого .
Ние всички имаме нещо, което ние не искаме да се
помни, но е добре да се знае , когато сме тъжни и
винаги си го признае и да не се скрие нищо .
Ние всички имаме слаби места .Ние всички усетите
удоволствието от нещо .
Когато възможност дебне отваря вратата за него .Има
изпитва чувство един спрямо друг .Никой не е никой и
затова има всички права да блесне .
Приятелството е винаги добър принцип приятел е
друго самостоятелно .
Следвайте инстинкта виждате позитивното .
Ние всички можем да бъдем обичани и обичаме , които
обичаме , е светлина генератор .
Когато сме обичани ние трябва да уважаваме това
чувство .
Това е любовта и увеличаване на
.Винаги с думи на кръстовища игри .

отразяват !Capture се учи !Хванете
Извършване на самостоятелно !

раждаемостта

е

вярно

!

Аз съм , ти си , той е , ние сме , те са !Ние всички сме
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мен !
И аз тях са !И те ни са !
И след всичко , което сме ?Ние сме затова ние
съществуваме !
Ние съществуваме , защото сме създадени !
Създаване чрез дизайн !Светлината на живота !
Леки дизайниВъображение и реалност !
Дуализмът между това, което искаме и това, което е в
действителност !Факти интерпретираме реалността !
Reality около нас !Habitat , където сме били създадени !
Това означава, че ни трансформира !Трансформацията
/ мутация !Иновациите и промяната !Променете стъпки
цикли !Фазов преход !
Бариери преход !
Преодоляване на цикъла и преодоляване на трудности
!
Създадени и въображаеми трудности или реалност!
Трудности
/
проблеми
взаимодействие
подсъзнанието и съзнателно !

между

Съзнателно и постижения !В безсъзнание и проекция !
Дизайн на мен !
Наличие !
Аз съществувам скоро ние съществуваме !Ние сме мен !
Един свят !
Един свят , една Включих се с нас!Ние действаме в
този свят и те нас !
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Действам по част от теб!
Можете ток върху тях !
Те са на света !
Световните същества !
Същества, които са или не!Жив или неодушевен !
Получаване на светлинни улавяне светлина !
Светлинната енергия !
Енергийната мощност !Властта е желание!Desire се
иска !Желаещи е реално !
Всичко, което може да се постигне реално !Реал е на
фактите и поведение !Поведения са действия !
Действие е в отговор на света !World в действие е
трансформация !Трансформацията се промени !
Промяната е реално !Промяната е постоянна желание!
Постоянно сме в EnCalcE на желание !
Желанията могат да бъдат потискани !Не всичко, което
искаме в света !Недоволството !
От това, което имаме и да не съществува !Няма
нереално !Не фактическа мисъл !Не фактическа който
не се постига !Отчаянието не постижимо !Отчаянието
страда !
Страданието така че има !
Какво съществува не привлича желанието !
Ако искаме това, което не е там !Няма да постигнем
щастие!Щастието желание изпълнение !
Unfulfillment нещастието на непостижими желания !
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Не стига !
Произвежда депресия !
Депресията психологическо състояние , което не е
направено .
Не е направено , не фактическа нереално !
В света има нереални факти там!Силите и събития,
които се предполага, че като свят, който не е по
силите !
Не е постижимо е духовно !Духовното е начин да ме да
се чувствам !Всички ние живеем в духа !Spirit /
предразположение
Мотивация нещо, което ни кара !
Импулс да действаме !
Действие на другите!Акт , действие !
Други тях , те идват !Аз vs. тях ( световно ) !Социален
свят!
Изучаването на поведение !Изземване на знанието !
Познаване на реалните факти !Weapon на знания
знания !Предаване на знания !Сред тях съм свят!
Запознай се по света е да бъде в него !
Ние те са в света на знанието !
Ние всички имаме някакво знание !
Share знания е да се научиш!
Ученето е жива !На живо е да общуват !Доклад е да се
отнасят !Връзка е да си взаимодействат !
Интеракт е да се действа по света !
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Действайки по света се върти !Преобрази света чрез
познаването се развива !
Evolve е да бъдат информирани !
Знанието е да знаеш своя страна !Превръщане на
знанията в света !Multicultural мъдрост !
Безкрайна мъдрост !
Infinite недостижим !
Да бъдеш мъдър е утопия !Утопично е желанието да се
постигне !Уил !
Уил е вътрешна сила !
Вътрешна сила е I !The I преобрази света !
Светът се трансформира от тях .Те са променящ се свят
!
Кои сме ние преобрази света !Чрез причина !Причина
справедливост !
Правосъдие равни права !Права само защото ние ще
бъда аз !Задължение за тях !
Ние трябва да бъдем справедливи към света !
Акт с съзнание и реалната основа !
Действайки с осъзнаване с нереални факти !
Unreal факти въображение
Imagination дизайниКакво не съществува е създаден!
Създаване на силата на въображението !Да бъдеш в
състояние да създаде , е да бъде свободен !Свободата
е да знаеш !За да знаете е да играе !
Да се тълкува е да се вземе !Обърнете е ангажимент !
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Ангажимент е заветът !Съглашението е кълна се!
Jura е лоялност !
Лоялността е вярно !
Истината е една !
Uno съм аз !
Ние сме един свят!
Ние сме ги ли ние .Същества.
Растежът се .Being е там .
Съществува реален факт .
Това е реалност , че ние съществуваме и сме в света !
Света на живите и неодушевени същества !
Светът става за мен и за вас , и за тях .
Светът се развива !
Evolve е да бъде по- добре информирани !
Да бъдеш осведомен е да имат познания !
Знанието е да знаеш !
Знанието е преживяване!Опитайте
Усещането е да знаете !

се

чувства

Само чувствам , когато го изпитате !
Само ако се опитаме !
Свободата Option да изпитат това, което искаме !
Право , задължение да се спазват !
Ние не искаме , не знам !
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Ние не знаем ние не се превърне в !Придобитите
знания !
Различните АЗ в света!
Вие не знаете , вие искате да опитате друго ми въпрос!
Elations на черпи от опита на себе си и тях!
Има грешни неща , заминаващи други са имали !
И това е здрав разум , че не са добри !Здравият разум
мъдростта на живота !Мъдростта на живота !
Споделени преживявания !
Придобитите знания !Чрез взаимодействие , Интеракт
трансформиране е !
Светът е взаимодействие !
Ние сме в света !Световният съм аз , ти , ние , вие , те
!Споделянето , приятелство !
Съучастие приятелство !
Споделени ценности !
Същата I на множество възли.Обществото сме.Ние
всички имаме един приятел !Между нас да можем да
действаме !
Действайки между нас, ние го засяга !
Той света !Разпределение на света !Трансформация !
New трансформация I , ние , те , ти !A нов свят .Нова
реалност .
желание
Дай ми целувка ... точно като тези, знаеш ли? !Дай ми
целувка скрит , като тези, които ние surripiá- помежду
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си , когато желанието е нараснал ми дава мека
целувка тези, знаете !!Sweet сладко да знаете !Аз ви
дам една целувка ми
безсъние
Аз не спя , защото не искам да спя , аз искам да живея
.Ето препятствие, което ме държи буден .Ще го кажем с
безсъние
Сянка Wolf Caricuao сянка вълк е загубено , но не
намери .Защитена , но само по избор.Хранене вашата
сръчност химични вещества и отпечатани делящи H20
.The чистота собствена сянка гмурка за приключения и
имаше кацане , Caricuao .Като вълк е защитено , но по
отношение на мира, потопен във видимата самота
.Днес аз пиша с Caricuao вълк изправя неговия свят и
да го тълкува .Friend независима не живея без тяхната
дива природа , но истински начинаещ благотворителна
живот , ембриони в Caricuao където завърших има
лоялни млада кръв , честен особено безстрашен
характер , жестока в своята съществена , но
справедлив и толерантен на вашия приятелспътник и
приятел .Така верен спътник и съучастие винаги
тълкува с топлина и тишина .Живях достатъчно малко,
за да знаете сенките на улиците и Caricuao Cª .Но
видях смелост вълка и той установи тъпо и
задължителния довереник приятел линк за свободата
си .Ако има едно нещо, вълкът имал е свобода , но той
е бил сам , сам !И безплатно !Сянка Wolf extrahuman
нажежен енергия в техния начин на съществуване .Със
своя лай наложено своята независимост дивеч на
естеството на гени .Реших да споделя своята треска и
духовно сам Бъдни вечер с вълка или по-скоро
Caricuao вълк сянката същевременно безплатно в
унисон братски свързан с една чиния и питието си .Ние
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сме сами по избор ?Claros са свободни да мислят като ,
както природата .Това беше подарък за мен тази
Коледа вълка Caricuao , но той диво за вродена
генетична среда те притиска своите хромозоми в
свободно състояние на чистота на усещане в
собствената си природа .Enigmatic като начин на живот
, но подхранва от жажда за живот и се насладете на
самотен но картбланш на никакви ограничения или
обременяване.
I и сянка вълк сме приятели , но нехарактерно в
начина си на работа по нетрадиционен начин на друга
принуда , са свободни от майката природа и затова ние
растат и това, което ние , предизвикана проникне нас
.Havana Club е в основата на лудост и съща жажда за
революция и ние се вземе предвид нашето същество ,
тук е безплатно, но самотна пакт с кучешки инстинкт
за сътрудничество .
С цялото ми уважение , ви нека аз и ти !Какво мислите
за мен и аз на теб ?Благодарен съм ви, че ме четат ,
може би разбрал !
Преминавайки от съображения вече чете мен вече
взеха elations най-малко красноречив разопакова
подаръка на правната часа вече полунощ маса или
игра петел , че е ужасен въпрос ! ?
Reflection на разбираем комуникативно екстаз до
минимум и само от мълчанието на ехо , което ни
разделя .Актовете са болка на думи , дори в обикновен
отхвърляне на изгаряне .Непреодолимо препятствие
физически, но не и от хормонални и духовна химия
бъде светло .Небесни тела ще се опълчи за разцвета на
теменуга .В търсене на любовта детелина , защото
богатството се състои в разбирането на многостранни
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същества и винаги с нещо да добавите към това
мнение.Друго допълнение , по-нататъшно увеличаване
на това желание за състрадание и нежност , че ни
заточен в представителния самочувствие в социалните
медии .Изгледът на самостоятелно един и неделим не ,
alie- във всеки воля за повече желания , които
възникват в кръга .Този кръг от злато , гилдията на
добросъвестност и лоялност и уважение , главно
поради не съществува .Ние сме чиста и дива в акта ,
така и нищо повече егоист от мен , които само да бъде
така
винаги
напада
друг
с
тяхната
гледна
точка.Възпален ума способен проста обмяна на идеи ,
че е спешен призив към здравия разум .Когато даваме
или въвеждат самостоятелно с другата.Нищо потривиално да отхвърли това, което ние не искаме ,
това е лесно .Любов и любовта е по-скоро се чувстват
другия , а не мен.Конструктивно отношение на
връзката между нас същества , страда от хармония , че
като живеят заедно с други хора .Отпечатано в
инстинктивното поведение само мисли за мен , след
това при мен , и сега имам отново .Конфликт , защото
един се трансформира в себе си и никога не знам
колко много себе си и ние трябва да понесе да се
подчини на другия.Това е нещо дойде при нас , което е
винаги отворена .Вниманието на ЕС към себе си с това
самото битие бут вие и какво е нивото на егоизма са
.Ами бронята , което някога съм там - е така не
демонстрира, че виковете на ТУ , че съществуват и че
са по- ЕС ЕС кликане на бронята .И тогава как да се
изправи очи в огледалото и да се отрази само на себе
си , че съществува, защото всички страни от ЕС са
били не демонстрира, че плаче Pelo на ЕС по света
.Защото ние сами , и след това , когато ние искахме да
бъде поискано запаси само заради егоизма на няколко
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ЕС срещу ЕС .Самотата тази дума много любов към себе
си има , но това не създава повече , че те обичам
.Любов : Аз и ти OMNIA Vincit Amor любовта побеждава
всички .
О , ако знаеше , че искаш и там , че знаете и защо
никога не трябва да се разиграе тревожност , защото е
сериозна и копнеж да дойде , тъй като тогава не
виждам или да даде толкова съвършен, щеше да е
подвиг, който ти дойде и да ви донесе trouxesses дори
не се появи на Oболка и не искат власт , но не можете
да искате пожелавам на заседанието точка е по този
начин много колоритен живот има много цветове ,
които ме сложи пинти не трябва да е тук до мен не
мога да видя на градински рози цъфтят и да падне
бели венчелистчета изтича копнеж ижелание никога не
сам , но зареже тук съм си там и аз те исках тук и
вашите красиви кафяви очи са като морски маслини ги
само когато си мисля за теб ми напомнят събудих , се
събудих оставих без тъмно се озовах копнеж
иОпаковани желание страст във всичко, което видях и
си спомни силни целувки , прегръдки силни всичко,
което е дал и получил и помоли да не се появи
прераждането на битието, и не поиска да бъде в любов
, без болка виждал , исках съм запомнила всичко
итова, което ми даде е всички те вече не могат да
настоя беше даден любов , грижа , състрадание ,
страст към всичко, което думата никога не казва за
безплатна сърцето и там и те чака да се получи това,
което се иска или дарение е вярно, там е да се даде ,
безискане или изисква , ако не чувате отделни части ,
дава търсене, за да намерите лопатата еликсир и
съкровището , което няма равно , само едно съкровище
, което не е злато е трайна любов и знае какво иска ,
но аз не ти казах си видял,имаше нещо по-дълбоко ,
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нещо, което той видя, но не е преведено е токов , без
да е бил роден , без да виждат израснал в мен , за да
ме хареса и да ви пише , и не виждам какво расте в
мен е любов , това енещо , което искаше , но не са
имали , но пожела наистина обичаше, както обичаше
да се види как расте до здрач всичко се случва , без
страх , без треперене , без страх от заспиване да се
затопли самотата като ръка под сърцето са били там от
прозореца не виждатено срещнаха , усетих парфюма ,
че това е миризмата на сандалово дърво и жасмин
слушах , но не чувам обаче осъзнах, не беше там и аз
разпознах вчера беше същото , но днес беше различно
трион , миришеше и чух, беше лице в лице уникално
нещоСпециално боли ме и това е от съществено
значение дишаше и вдишването дъх за вас , не
виждате ли, не се усеща и не е краят , защото сте били
там , далеч , но това попитах един монах да покаже
напред , бъдещето и предположил , чебяха там на
заден план , в прозореца, за да погледне , без да те
виждам , без да ви дам себе си замесен с въздух
заедно на морето ви даде да се запознаят с мирис на
море мокро дишане и радост беше това, което видя
морето , пясъка, влагата , въздуха , но дишането си .
Паля цигара замислено и се насладете на хармонията
между благосъстоянието и мислещ субект ме кара да се
скитат между редовете и се влива в мисленето идеите
и целите взаимодействия между писател и читател
никога не чете проводник да се сливат , което съм
написал , че странно , но знам, че някойпрочетете
защо е искал , ще достигне това, което искам да
предам или да бъде неясно цигара излезе и мисля, че
за мен ще бъде ? !Аз не знам , но аз пиша като форма
на духовно и интелектуално освобождение ме кара
добре моите читатели е съдържание и добре съм
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избрал за друг вид писане напоследък повече
concrete'm не толкова много светлина и енергия, но с
любов и разбиране дестинации , умътЛюбовта
гръмогласно мили думи за някой, който обича да чете
нещо по- нежен , мъдър и аз съм с отворени обятия да
обичат , доверие , без конфликти и не би желал да
бъде раздвоено в думите ми , че съм по-директна и
конкретна искате да имате усещането , че се чувствам
, което обединявазатова четец за родството писател
искаш да бъдеш това, което винаги съм бил спонтанен
, но апелирам към приятели от Споразумението думи
между буквите , които идват заедно и образуват
изречения винаги връзка , и много реалистични
надежда мисли думи, съжалявам медитативни фрази ,
ако смятам, но е добре да се мисли,ако само на
абсурда , както това е нещо, което съществува само да
кажа, че също така съществуват в този прост начин
или форма от един общ мавритански Филипе за всички
необичайни ме четете това не е толкова често, апатия
да прочете това, което пиша и признавам ,Четох малко
, но когато го направя, за да ми също ме кара да
мисля, че това е моето предизвикателство да прочетете
и продължи да чете и да се мисли .Благодарен съм и
щастливи повече , отколкото да се мисли , че някой
друг мисли, мисли !Може би не се чувствам аз се
чувствам като дъжд върху камъка влиза тротоара
дупките са обединени под пясък и пръст труден и
изисква връзка няма място , няма място или друг камък
ето ефективна камък отношения , пръст, пясък ходи по
тях, така че савзаимодействие отношенията между
студени камъни със или без пясък и пръст , но
обединени от страна на зидаря , които се
присъединиха и съвършена любов над цялата земя
трябва да бъде обединена, като паветата Мейсън е
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човекът , който свързва различните камъни и да не се
обърнат сърцатакамък , но чувствата формовъчен за
всяка друга част трябва да бъде набор от парчета,
които заедно го тегло или износване на време се
осмели да унищожи турнето ходим така са хората
страдат най товара стоят , но ако те се присъединиха
към въздействието е по-малка дъска-t друга част с
любов любовта ще бъде пясъка и мръсотията , която ни
обединява без слабости , що носят сведена до минимум
, ако всички парчета са заедно и добре калдъръмена
мъж усъвършенства собствената си камък и се
присъедини към останалите заедно са силни и са подалечен и твърдо да се ориентирате в света е нещо,
което ни обединява тип LEGO ето неразрушима крепост
цялата обединена и безупречна , ако всеки камък
страда носят нищо друго освен пясък, за да въведат
камъните като мъжете имат живот катоизкуствени
камъни се подменят поради износване и дълъг живот
там са малки камъни , големи и така така тези, които
прилягат естествено други, които са необходими,
гравьор е човек на земята ще моделиран да се поберат
в правилната сайтавидите с пъзел, където всички
елементи заедно , така че всеки има своето място и са
не по-малко важни от други , за да бъдат пъзел без
картина всички изкривени части са необходими в
световната планетата Земя има нужда от всички мъже
ижени никой не е нищо друго , всичко си има начин
как да се живее и се свързват помежду си тук е
огромен пъзел земята , която обитаваме, и са свързани
помежду си , без да знаят , но всички играят край на
пъзела повече права , други кривоно това е естествено
, че всичко се вписва след всичко, което искаме пътека
тротоар е хармония между съществата, които всички
работят заедно за една и съща цел любовта и връзката
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между връстници , както можем да се определи , ако
другите
не
показват
усещане
и
не
казват
истинатаусещане е, че има нещо да сподели и ако го
боли да живеят също споделят разходите , но тъй като
тя не решава всичко гладко , защото , ако умът и ние
сме костюмирани чувства са нашето лице лицето ни и
когато като някой трябва да покаже лицето катои това,
което тя е като че ли аз съм съжалявам , както съм аз ,
но аз показвам как съм и се вижда лицето и лицето ми
не е за продажба не е прекалено скъпо , защото
никога не парите ми купи или искам да продава , да не
говорим купя една , но едно нещое сигурен съм против
еврото в полза на короната , че човек не казва купите
всичко това, защото аз не съм крал и короната не
искам искам момчета с чувствата , които страдат ,
защото не страдат там и ако не са продали е закупен е
щастливзащото парите никога не е виждал лицето
показва всичко, и това отнема наглост да ги закара до
мен това, което сме , защото не сме добри никой не е
достатъчно добър , защото един ден короната заменят
скъпите и ще се изправят пред детрониран същата
болкасъщия плам беше любов страст беше нашето
въображение нашата въображаема транспониране на
реалния аз съм верен на страстта , любовта на парене
и дори болка , че си великолепие съществува и аз съм
актьор в нашия свят са ням филм актриса , нопасаж е
романтична стрелба филм, който пее песни " това е
нашата изгаряне любов без болка " може да бъде ще
бъда ли са тогава и двамата сме погледнем и да видим
същия дух същия курс същото бъдеще нашия ъгъл
насъщото пространство , подходящ за всички отнема
all'm проектиране да идеализират накрая работи по
същия начин, по същия начин и диша въздишаш
винаги въздишам ли се страхуват от бъдещето е трудно
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да се види страдате без болка , защото не бяха рана
живота знам , че отговорътаз не знам дали да , защото
си представям и въображение е ненадеждна , но аз
знам , че ние сме отделни, но заедно, дори само да съм
тук общувам реагирате ли, че където никога не знаеш
дали ще , но аз намирам себе си тук и там винаги съм
там с васвсе още не знаем , защото само си представим
, но предполагам всичко добро полета мен не
съществуват бариери и вие и двамата винаги тук,
заедно или поотделно са свързани , имам нужда от теб
и ти ми се държиш реагирам смееш усмихвам говоритеI
Одобрявате ли изглеждат те видя Видял съм съгласен
ние винаги сме се настроили , колкото искате , както
искате само за целувка пътувам аз тичам препъни
полет, но не винаги пада или aleijo мен сте лек за
желанието ми обещавам! да се запознаем иНамирам
всичко и не знам нищо, защото съм си представял , че
ще бъде като бъдещето си видял и смятате, че ме
усеща също като вас ви се чете това, което съм
написал и това, което почувствах беше искам те близо
винаги с мен I надмине бунта , но небитка е disculpa
врана никой не е виновен , защото искате да видите
дори и без да гледа знам, че мога да си представя , че
сте въвели е реално имперски завоевания и не беше
въображение е поглед , без измама .
Недействителността или нула ето , никой не се откажат
от играта , когато някой постигне това, което искате да
седнете притежават временно щастлив, защото
амбицията е да се спечели и след това спечели още
толкова щастлив да постигне разочарован, защото тя
достига и искат по- винаги по- всяко coisita ако
обичате и иматесега съм щастлив, но following've
помисли друго желание сега тогава г-н .Genius ми даде
три не пожелания , а Arem желания и дори сега г-н
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.Genie не изчезва Имам чувството, че нещо малко
повече зад красотата е характерът , че сила , която ни
кара винаги да следват тази причина лично и
практическа идеализъм защитава поведенчески идеал
и социална индивидуалност , скъпа тази разлика , че
се навършват отношението на актьорскатаи се
материализира като идея , една мисъл по един начин
да се съобразят затова търсят или достигане гордост ,
че сила на природата , която ни позволява да бъдем
това, което сме уникални същества и генератори на
самата причина на това, което всеки от нас се стреми
да бъде специален AIне ти вярвам една ден вече кей
търпите примири с но също обичам и да се борят стои
вярата есен без да иска да отиде без парашут пада
всички разбити в вината без извинение извинение и
иРА !Вашият зелено , кафяво вашата принцеса чар
душата ти е на I искате , тъй като всеки жив, дишащ
весел невен си цветове излекува болките ми яркостта
си е моето възхищение и си красива красива коса
удари там създават връзки между корена на сърцетода
убие самотата приветствам благодарност за тази страст
, че ръката, която докосване , че усмивка, която ме
отвежда в рая
Видях те погледна нагоре забелязах Погледнах отново
се върна за ремонт хареса обичани обичани беше жест
на любов .
Ти беше така, така и каза така да ме видях , че не е
искал да ви попита как сте били и сте почти choravas
се чувствах тъжна и попита , така че не бъдете като те
помолих да ми се радва, аз не съм като теб , ако един
ден се окажетеЗагубил мислиш за мен като отправна
точка мисля, че животът е карта и че аз ще ви намеря
и аз казах ви посрещнем тук започва пътуването и че
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нищо вече имате профил с мен и да ме във вашия
скривалището ми даваедна beijito и всичко е прекрасно
.
Представете си, без да се създава запис без да четете
изслушване без слушане проучване без декорация ето
девиз е тема видите и усетите и да се отиде на буквите
в думите в изреченията в стихотворенията с мен
всички са въпроси, днес съм вече модернизирани , без
минало , докато напомняйки ме забравиши да го
направя всичко отново в този усещане разбирането на
истината в очите чувствам старата лицето в очите и те
виждам и без ирония или demagoguery'm спонтанно
съм точен и е фактически днес е така забрави , че е
така, сякаш не е имало предишното времеидва от
вътрешното око отвън спомням си, че съществуват и се
намирам в момента в момента беше сега остава за мен
да гледам на това лице в момента на момента, в който
случай не веднъж, а сега се появява почти ясно, че
думата на акта насамо , че липса на по- ще издържи
удоволствие просто да пиша нищо , каза , но отговаря
на визията на този ден и е роден силата на писмено
радостта на един човек, който живее си ден за ден на
плувка и почти изчезва водаясно и спокойно пътуване
на търг лицето са сълзи на лицето си момиче дамска
жена , че понякога се губи и не е сигурен какво иска ,
но се стреми да бъде по-сладък от череши са писма
понякога са думи като глупаво като другсветлина,
идваща от вътрешността с блясък не знам дали ярост ,
но се чувствам горяща рана на връщане от пътуване в
себе си се превръща един пасаж във вашия свят и аз
го виждам с дълбок поглед знам как се чувстваш , че
знам какво страхзнам, че това, което знаете вашите
желания в тези следобеди в тези самотни нощи има
страст има желание затворите очи изпитват страх и
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искам да мисля за вашия весел и готов да се преборя
някой усмивка чака вземе кражба нападне , но не
приемайте себе си , че евашата нашата мечта нашата
среща на брега на една река усмихвам ви забавлявам
се с един камък във водата , което се движи и се
движи камъка е трудно , но ти и водата са чисти жени
от най-лудите неща , ако седя I отразява запис между
линиите ввъображаем вид риби в аквариума , където
нищо и нищо, но нищо не може да получи достатъчно
дишане кислородосъдържащи да търси свободата на
един ден плуване без аквариум този дар и така да
мечтаят Здравейте виждам , че сте там питат как сте аз
съм повече или по-малко ще кажеш аз слушами аз
мисля, толкова повече виждам неволите на вашия
малко прекалено никога не виждат по-малко се види и
почувства това, което притеснява и не освобождава
вашата положителна и творчески ум , но никога не е
било отрицателно конструктивно Вземете кафе губи
вяра някой хваща ме да се чувствам нокътзащитава
мен човек, който никога не забравя и ми каза, че
тогава да искам щастлив и доволен, щастлив като
всички останали , е това, което ми се иска тази
популация развиващата така че има страст погледна
напред , видях, че това беше очарователна магия е
всичко, коетоисках, беше ли само ти , само ти и аз
бяхме щастливи , когато гледах падащия дъжд и мокър
Юнайтед и страстна всички ние сме затрупани с тези
капки магия и всичко, което се пренася от радост
всеки път, когато се чувствам всеки път, когато пиша е
нещо, което аз виждамспомням си, и ще се видим
направо в бъдещето и в това искам да мисля, че винаги
, когато се видим с мен пъпа на пъпа устни с устни
тялото с прикрепена тялото повече от приятели винаги
беше нещо, което видях и не каза нещоисках и усети,
189

че нещо силно един без стрес връзка ще ви постави в
моето въображение се създава нещо красиво в нюанси
на жълто като слънцето , че никога не излиза и
излъчващ енергия през целия ден да се окаже,
светлината , когато се стъмни всички неясни въведете
това измерение имапричина тъмнината няма мотивация
въображението на нищото на празна не виждате
всички проекти в тъмното си представя една стена
пада до най-тежките препятствия пипала започва
шоуто паля светват кърпата , докато при
Ще сънувам мозъчен но не мисля, че точно като нищо
не се харесват на ума мисли различно от хората за
хората, които ме накара да мисля твърде добре !Ние
мислим и действаме винаги само един път да се случи ,
тъй като виждам на darkness'm пътник не лека любов
как се чувствам всички части на тялото пасивните
емоции , счупени от звуковия сигнал , че ми казва
отпуснете подчерта и абсорбира от ear'm появяват
отновода не спи , но тя може да бъде по-добре да
забравите нещо за облекчаване на напрежението
Pulse'm Постоянния опашка регулира може би за
последен път ме пусна и аз съм спокоен , но винаги
има решение на въпроса не реагират , но действа се
грижи за ситуацията тук е добро времепрострелян край
sofridão .
Мислех, че съм сънувал Събудих се , когато те видях в
съня изглежда една приказка ти беше този, който има
повече чар повече красота въздух принцеса са моето
вдъхновение е не въображение е вашата рицар войн за
вас имах unarmored действия за защита на сърцето са
сънливи сте отворилида заспите ли устата си мислех за
теб в твоята страна облегнат лежи поиска целувка го
връчи желание исках да бъда с теб аз се озовах
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мечтаят за теб виждам, ведър лилия венчелистче си
парфюм съблазнява мен ме кара да се срещне
получавате световъртеж уплашвание сме в покрива си
, за да видите звезди се свържем с вас и да ти
усмивката ми загубили ме караш да се чувствам
толкова добре , нека отида оттатък никой не са
толкова нежни един от над хиляда или по-добре , плюс
безкрайност е толкова красивааз чувствам към теб е
невъзможно да се чувстват по- се , нека отида за вас
от магията си за радостта ви .
Ти си сладък си бебе , че е от вчера на крак са толкова
скъпи са много приятели Искам те с мен са забавни са
най-добрите са на most're всичко, което исках и исках
сладко дете са много привързан са много smiling're
симпатия санай-голямата радост са синът ми са ми
досадни непокорен свят са ви James ми кученце са
детето ми и детето ми се обърна готин също са по цял
ден си усмивка , радостта ви са очарователни енергии
на нещо чисто скок хапчета стенатаоколо acercas от
мен, защото на сладки дойде и да ми даде вашия
пудинг с мен ти си толкова сладък толкова готино цял
ден TAS винаги усмихнат и готов да отиде на улицата ,
в градината са едно момче палаво като вас иискате ли
искам да знам, че искате винаги до мен
Пътувах по облаците прелетя по небето били в
планетите Марс и Юпитер в на Марс реши да те обичам
и Юпитер имахте ли тук ми е да летят от планета на
планета писалка е сила имаше власт беше веселие
беше нещо, което пренасябеше любов в разцвет , така
имаше силата на слънце се движеше като слънчоглед
трябваше доброволно в безмилостното преследване на
изгоряло беше мечта е постижение беше обективен
всичко със страст безразмерна беше страхотно беше
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изумителна
накрая
изглеждаше
много
любов
отпрозорец забелязах на хоризонта , прекарано
сканирани партидата погледна напред видях твоята
звезда бе брилянтен блестящ поглед видях луната
беше моя и вашия ера пейзаж е пътуване , когато те
видях
да
се
движи
по
суша
и
по
море
последванипътували Печеливши ръце на земята и по
морето е само на лунна светлина .
Saudade се иска , е да желаеш е да обичаш е да се
мисли, е да се чувствате липсва ми искам, е да имате
тук е да пожелая на срещата е да обичаш себе си е
винаги мисля за вас, е да се чувстват присъствието ви
е пропуснал съм без теб и мисля, и искате и се
чувствате-t и те обичам , без да те видя и искате с 5
сетива : зрение ви видим без врати , без миризма ви
миризма , като изслуша слушам как делата , без шум ,
вкус наслада ми без теб и да те докосвам , доказващ ,
бездопирайте до нищо добро да се помни и да се
чувствате носталгия .
Създайте нещо въображаемо , но е много неясно си
представете създаде и трансформиране пиши на някой,
прочети не знам какво , но аз знам защо, но им липсва
вдъхновение аз трябва да заеме позиция , за да се
изправи пред това положение да пиша и да има нещо
за четене започнал да мисля, аз ще се опитам да се
откажасе откаже , защото не е лесно да се получи .
Ако някой ден има да каже приключения или
премеждията само за един ден или една година сега
покрай една година виждам петдесет дни са 365 дни в
годината , 7 дни в седмицата по 24 часа на ден тук е
малко на 50 -дневни часовете за тези 365 загодина
някои делничните дни и 60 минути за 24 часа пъти
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кратко , живея за момента !

erer победа без страх беше лунната светлина от морето
бях капитан имаше всичко на ръка на борда на
пътуването дойде снимка печели битката ставаше
подвиг .
Ако тя минава и ден - O радост , че някой ще заключва
вратите , отворени прозорци и безстрашен полет под
небето има кой да прави преценка несъзнателно ми
вечно взаимно съгласие за разхлабени бележки , на
среда, в един много горещ състоя преди там лилии,
невенсе увяхване влажната почва , влажен на покрива
, явен лампа и безпомощен безопасно до разсъждава
нишки издига напрежение има тежък дори трудни
времена , но никой не искам да кажа никой не знаеше
какво един разбран и възприема като сам в тълпатано
тук е на живо , без съществуваща и преди всичко
много склонни усмивки кратко извика за вопли пишат
това, което аз не разбирам , но най-осезаема видях
всичко и нищо потърсих тогава извика само защото ми
даде и никога да ти кажа, но нищо тук е парфюмът ,
който разширяваи запали изразителна страстта на
болка е време да кажа нещо след това не само защото
имаше нещо се движи по вените завтече кръвта
понякога далеч от сърце, което не изпомпва беше само
за да получите представа , както го удари на силна
страст и мощен дори и в душатапросяк беше предимно
хора и имаше предвид, защото те е страх от нещо,
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което се чувства най-накрая винаги има край и начало
мисля, че заслужавам да не е за мен или за теб е и за
двете , защото обичаме и да отхвърли нещо, което
просто нещо, което се ражда и процъфтяварасте
всичко за един ден и имаше втори изчезна беше така
че всичко , което се случи , не само защото не искаше
да живее един ден и още един момент , без да е
капризен винаги много важно е по време беше
отстъпление време беше и вече не е достатъчно,
понякогасмятат да се прероди като погледна и не си
представите е истината в ранна възраст , което е
вярно, е доказана в акта едно действие , за да
спечелят сърцето е плод на въображението връзката
без нещо или някой не каже какво се е случило се
страхуваше нещовсичко, което разклащане не беше
напразно беше , когато той прокара ръка с парцал
винаги има странична някого , защото тогава там не е
да се каже, да, дори мисля за не като това не е
причина, но да, това не винаги е така и никога не се
искано понякога върши по-скоро се превърна в страна,
ето искреност борба за свобода на действие, един не е
вярно , а не да , защото аз не съм и не само да е жив ,
защото съществува и когато вече се е смятало да се
прочете , за да се разшири и да пишада спи , докато
вървеше и се затича застана беше в ход плод на
свободната и умна мисъл е знаел за движение тръгна и
отиде само защото аз дори не обичаше за този свят
любовта не вярват в суеверия вярваме в човека и
неговите
изобретения
въпроси
предположения
въображения илюзии ес йони или протони да създават
ракети светлина е енергия и това не може да се види ,
но не предизвиква употреба би и може да е човекът
беше толкова вулгарен е само да си представите и да
се създаде чувствах не на шесто чувство , както го
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наричаха , но тя е толкова реална
случиловсеки път, когато ние искахме .

,

че

се

е

Ако живеехме за кратко от моменти , дали красноречив
или дори гореща , никой не би казал , че любовта е
болка, която ме боли да си представя любовта без
болка е да всичко, за изгаряне на светене с дъх дълго,
отколкото можете да си представите , че истината е
влюбящ и даване, дори страда същото не виждам , но
най-вече се чувствам и причинява болка да обичам
дори не виждам , а по-скоро иска да се предпази от
болка любовта си отношения създава защита от
грешната любов емоция , защото тогава болката идва
от сърцето на вашияПосетете види морето , което аз
съм просто искат да обичат удря миглите в пясъка
вятъра сълзи вълните , които виждам на плажа с
черупки се препъваха в звездите вик , толкова зърно
Емисия сърцето ми .
Ако аз страдах е, защото аз не виждам или те не
разбраха какво е живял усмихнат слънчоглед се
зарадваш и да доукрасява със слънчеви лъчи освободи
себе си и да покаже красотата си , че се задави , че
луди страхове всички имат по нещо , което е
преместен аз не виждамкато това се случи, е мъчение
за един дълъг момент , както може да се изправи
шепот сега не се засмя , защото някой видя един
човек, който за кратко се поколеба само защото той
погледна и там остави никой не забеляза , защото аз
страдах замълча за нещо, което е живял и страдал като
филцнощта е студена върнах надолу по пътя с всичко и
нищо една някой някога се намирало , но като човек,
беше кратко в очите ти видяха сигурен действал ясно и
трябваше тъгата на специалистите сега , че сигурно не
Agias , неправилни вековетеслед това погледнах към
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тавана и всичко изглеждаше пусто O Me O болка , че
тъжен поглед и нетърпеливи лента ме славно от
времето, когато аз отида на пода , само защото той
пада надолу в смирението на всичко, което е в
човечеството заглуши гласа на смущаващисмущаващо
мълчание на някой, който не се казва така, радва се
събудих един ден, когато той загуби ми каза , че не е
радост , че се чувствах и всичко в един ден подобри
утре е това, което той иска , само защото има човек е
тъжен
В самотата на мрака достига не казвам не на брат това
няма да играеш в сърцето , ако това е просто да бъде
сам имал никаква милост
Тези камъни седя Пиша ви това, което никога не съм
забравил твоята усмивка, компанията беше нещо,
което винаги се е чувствал , когато той е бил сам , от
време на време мисълта за теб , след това и се
чувствах просто се сетите .
Всеки път, когато мечтата се събуди и изглежда ми е
чудно , ако все още ще бъде както си представяли или
мисъл или просто пътува мечтата изгражда нищо не се
променя нищо, е погрешно възприятие толкова рядко
мечта е разочароващо да се събуди и всичко в него ,
без изменение , най-накрая да мечтаятили не мечтая
всичко е равно .
В един тъжен нощен живот и спокойствие и много
мрачен мизантроп тих, но има една звезда грее , а
лунната светлина за осветяване и най- жестоката и
брутално среда има надежда някой надежден като
едната е , че ни дава живот и издърпайте нагоре
приятел , дори и вярно спътникпо всяко време да го
крайната някой, който ни гледа с безразличие , без
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вяра не гледаме с любов ни причинява болка някак си
не вярвам да съществува приятели и търсите само за
пъпа си и той някога усетите разликата от които е
приятелприятел и се чувства вярата на любовта дори и
в болката на времето , че един ден човек ще бъде
никой не може да каже дали е било казано , без да
знаят , защото човекът винаги прави нещо друго се
случи , се корени в начина си на живот от момента на
ражданерастат и умират всичко човекът е направил
някой знае Визуализация и дори не знам защо го е
направил е мъж и неговото същество .
Видях в очите ти определен блясък нещо е
предизвикано беше интензивна и са имали причина да
обичаш Погледнах отново продължи да свети погледа
ми победа блестеше като пенливо и силен звезден ми
хвана окото е красиво чувство настраст , когато видите
, където искам да бъда искам да дойдеш с мен по
същия начин, то е написано в тази книга , че сме рамо
да плаче за някой, който да иска да бъде винаги и аз
съм винаги искат това място , че ще спечелим с нашата
лунна светлина и съща звезда винаги грее,
Аз не разбирам или не разбирам , така че дори не знам
достатъчно разум, за да осъзнаят, да се знае , така да
може да се твърди е била информирана за събитието е
извън това, което се случи просто исках да знам къде
да го започна и завърши най-накрая искам да знаеш ,
че въпреки всичко, което може да се случи , коетокрай
не може да се предскаже , че аз няма да те забравя и
че винаги можете да разчитате на нашата любов във
всяка ситуация , защото тя не е само страст погледнах
в тъмното видях дълбочината на нощта , че е време да
се отпуснете повиши музика по радиото и да ме
водинощта е спътник може да сподели най197

чувствителните чувства , защото тя пази тайни и други
подобни , за да го наречем тиха нощ тя винаги има
добро ухо , но казва, че винаги малко интригант и
затова съм щастлив .
Как да живеем в плен на целия свят полъх на свобода
за намаляване на тревожността , че чувството за
лишаване
от
свобода
увеличава
нервите
на
напрежение мигане без другите да видят , ето ,
облигации , които се отделят в нас, което развързва
искали да бъдат свободни и природно към нещо побаналноили секси или съм си представял как тя работи
беше да пиша и да има нещо, което си представяли и
представляван ми същество вулгарно стои усещането и
виж пиша всичко, което премина през ума имаше
благоволение се надявате да прочетете също .
Тази индивидуална самотен позиция и безцелно тази
дезориентация , че ни кара да забрава в пълна загуба
на чувство на желанието да диша , че това е това,
което човек се сблъсква , докато живеят поглеждат
въздишка цигарения дим се разширява един дъх , след
още една глътка въздух очите нагледате протокола
преминават гори цигари бавно за нещо, което се
стреми постоянно от сега още една глътка въздух ,
една дума , преди да премине надеждата време тази
пристрастяване си отиде един ден се случи, че
преминават постоянство усилия плодове магията на
позитивна
нагласа
енещо
добро
или
дори
изключително оригинален би било , ако те произтичат
от естеството на и искат да бъдат по-добри и повече от
това !Победител и най-накрая да претоварваме
сутрешния завоевател в тихата нощ всичко в ръката ми
без улов на всички за илюзия със следното условие за
да бъде щастлив или много щастлив , само защото
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исках
И тъй като всичко това е част от начина, по който се
чувствам нещата днес в този ден на всеки century'm
предразположени към щастието да живеят Аз не живея
, за да чуят това, което чух и не е там, където не съм
бил , както прероден да живеят направи необичайно в
нещо
неуловимо
необичайно
вечеприсъства
в
безсъзнание нещо, което ние не се интересуваме
Отивам напред със сигурност наясно с нещо, което аз
правя всеки ден винаги живее с вярващия всичко,
което си представите е истинско постижение , ако ние
сме роби на някои заместник или някакво качество да
го заобикаля и да го оставяскокове работи мухи във
въображението на сетивата прави сърцето паунд
веднъж достигне пълна свобода на лице, което не съди
по действията им са да живеят свободно .
Един ден щеше твърде бързо успя да се изплъзне мен
застана отново скоро възобновено с дъха на скрининг
и самочувствието на възстановяване , и настоя живял
като ако имаше още една снимка пое бавно, но
стабилно и сигурен стъпка връща в най-лудото
състезание на светараса се нарича живот е за нея , че
се борех и достигна целта е щастлив да бъде в добра
позиция в навечерието ... направо се бори сам е
необходима свобода и това е сестрата на самотата ,
както и да се излиза винаги се подчертава само
първата иНакрая можете да бъдете само себе си първо
и последно тече само когато това е борбен дух , но ние
никога не сме сами имат живот напред и че се работи ,
за да живеят и да е първият и последният , когато ние
започваме един цикъл е естествено, чеотклоняват найсетне , но има места, където ние сме спечелили този
начин е първият живот на едно място и още един
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последен , но никога не спират , така че няма
подгласничка в надпреварата на живота , ние винаги
печелят и в същото време да губят и това е, което се
бори и да успее в живота !
Осъществено от свободното мислила equacionei и найнакрая взе действие страна на безпокойство човек
става нещастен , когато не живее само , когато не
може да понесе да бъде спокоен е необходимо да се
търсят щастието , което идва от вътре , защото ние
търсим
нещо
нетърпеливо
отвънкакто
и
тази
загриженост ни прави тъжен издържим самота и се
спря укрепва ни бъде постигната живеем със себе си
достигнала щастлив пълнота кой да търси нищо ,
защото е установено, че не мисля за него с аутистичен
начин на живот , но най-голямото щастиее вътре в нас
.
6tar там ... 6tar там, когато не питам ... 6tar , когато не
е необходимо да ... 6tar там, когато искате ... 6tar там ,
дори ако не ... 6tar там, когато аз не се чувствам ...
6tar там, когато мепламъци ... 6tar там , когато си
мислиш за мен ... има 6tar про каквото идва ... 6tar
там, когато си представяте ... 6tar там дори не искат ...
6tar там просто защото да ... 6tar там, когато мелюбов
... 6tar там, защото ти съществуваш ... 6tar там, защото
сте мечтали с мен ... 6tar да е тук ... 6tar винаги има ...
Това, което мисля 6tar там ...
Ако някога сте въвели , и казват, че това изглеждаше
интересна момиче момиче , ти имаше нещо в светъл
поглед весел и искрящ усмивка беше една жена , за
тези, които искат красиви и чувствени епохи , така че
ме подмами и някога просто исках така усещат gostasможете магия ?Това беше моят ден за ден .
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Един ден си мислех всичко това , само защото тя е , не
знам какво ще кажа и след това да напишете Разликата
е още по страшно , че сънувам, че и без да знае какво
ще се случи аз се опитах да опиша това, което някога
ще видите тук , приключваща на пътуване на един от
светатишина , която е съществувала и че някой е
претърпял мисля, че някой трябва да направи точно да
направя това, което другите не им липсва смелост не
действат , но те знаят как да се игнорира на
благосъстоянието на някой, който не знае как да
изглежда и да видим напусна и си мисля !Изтриване на
цигарата , сблъсъкът започва като останалата
изцеление желанието .
Аз ще напиша за да прогони и да се създаде .Те
прекарват две минути започва истината на запис и да
има нещо друго, което не си ти .Имам чувството, че не
мога , а от друга страна се чувствам воин , който има
най-истинското , победата.16 минути от изтриване на
цигарата , расте желанието да го запали отново
.Всичко върви , когато усетите какво се случва .
Мисля си , така че ще трябва да почака .Слабост на
желанието желание да спечелим всичко ще дойде като
залеза .Съществуват в постоянен контакт с желание
.Мисля, че половин час след последния път, когато се
виждам и чувствам , когато той изпревари времето
.Пътуването в секунди , минути са като ракети , за да
празнуват всеки напредък .Чувствам се леко ,
мислейки как ще стигнат до аванс .Налице е пречка ,
защото има цигари достъп .35минути ето акта Искам да
отменя .
Дали не мисли , действа механично и процесуално
режим .
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Имах достъп по време на процес на изчезване на
ситуацията .
Recoloco мен мимолетно , спонтанното създаване .Думи
, изречения с действия и връзка .Чух по радиото, че
планът може да се откажем , I отразява и се чувстват с
север .Повече от 45 минути и ето още една цигара , аз
мисля , разбира се !All но почти всичко ме кара да
мисля и че трябва да се изправи .
Той е един час с резултат от 20 години до 30 , което
имам.
Живеем 66% от живота мисля за 100% , че 33% може
да ни даде .Беше усложнена , но е обяснено .
Ако наистина трябва да се бори и амбиция да учи
средство да действа
Не е лесно , не е трудно да се върне в пуши " само "
цигари .Появява се в даден момент , и следвате
маршрут , който не стърчи .
Разбира се, аз пуша от ситуацията .Моят характер е
трябвало да съдържа чистота .
Те прекараха две часа 03 минути и след това мислех
esfumacei .
Ще ви се появи , нещо ще Sortir .Започнах да се
усмихва , да мисля , че нещо ще се получи .
Най-лесно е да се откажа , но аз ще настоявам .
Засилено и мислех само да кажа, че спечелих .
Неестествено нещо не е ненормално .Ако съдя , найдобрият вид се преструваше, че спи .
Волята е да дойде , но аз няма да избяга .Сигурен съм,
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няма светлина
пропуснете .

,

но

енергията,

никога

няма

да

Чувствам се на гръмотевична сила, която никога не ме
осени .Аз няма да се промени , това няма да се
поколебае да превърне всичко .
И аз ще знам , защото ще го направя.
Спокойно и банално цигара , донякъде колебливо ,
отколкото досадно .
Когато един ден в чайка come'll ви помоля да върне сте
имали това, което не е направил, когато нищо не
искаше всичко губи като щях да правя без теб участва
описанието тази страст имаше гигантски любов и
винаги разбирам , когато мисля за теб , чрез
коятозагубих тук , вие там , както ми се искаше да
бъде вулкан искал да се разбърква сърцето си , че
гигант любов , винаги триумфално навсякъде се
чувствах дълбоко желание идва от моя свят винаги сте
искали , особено когато се смеете на външния вид на
щастието есилна от цялата електроенергия , чрез която
всички настоящи , което ни обвързва и никога не
разделя нас никога не е имал намерение да случайна
среща представете си по моста над реката , където на
тротоара вече не означаваше нищо видя фигурата и
избяга , и се скриЧетох в статия сладки думи като мед
писма не са глупости имаше смисъл и са били
погребани в миналото нещо, което вятърът духаше и си
помислих , че лицето боядисани с четка в необичани
рамка, която сте били част от получената изкуството са
рисувани върху екрана , бешетакива като възрасти .
цифрата
Бягайте , изтича , но той ме хвана и ме издърпа , ме
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взе със себе си .
Проклет цифра, която не виждаме , но която се
разпространява .Той е неузнаваема форма на
фееричната вид опит .Промърмори фигурата : вие се
страхувате от един човек без лице !
Да - отвърнах аз с малко страх .Не бой се , защото Аз
съществувам само в присъствието на светлина .
Аз съм говорил на светлина и енергия , но никога на
мъж, чието лице изглежда не знаят и сладострастно и
пуснете бягащата без постигане на физическото си .
Цифрата е същество на мрака , че не може да живее
без светлина .Странно са сянка , която ви скрие в
тъмното и тишината .Но удари на светлина и с тази
шапка ostentas безлични , черни .Аз се възкачи на
небето , да величаят с нарушаването на вашия външен
вид и метаморфни светлина .По поречието на река
небето като някой River с Sultan въздух на униние и
отговори със скоростта на черно небе и ме densifico
изпуснете кристала и изразителна дъжда .Но за човек
без лице вода пронизва тялото ми и моята собствена
голяма габардин не се накисва .Тя е изработена от
сянката .Тези въображаеми фигури бяха пресъздадени
от мен да мъртвия нощта , Чейс бягат от мрака и
светлината на търсенето .
Аз съм приятел на нещастието сянка .
Всяко зло е фигурата , не съществува.
Това е липсващата външен вид .
Викът като форма на обучение през целия удоволствие
излиза от тъмната душа ,
Чувството за защита на други хора и ужасно бръмчене
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душата .
Какво се издига , нито попада но винаги се издига на
измама лайна .
Това, което виждате , е наистина висока и не падането
на скалата .
На височината на вълните , където зелените лъжи и
сини избледнява .
Surge червен сигнал и на принципите на другите.
В тъмното , мрачна , несериозна не винаги е налице ,
тъй като задълбочава отчаянието на силен и мълчалив
писък .
По думите отнася за посрещане на свръхестествено
магията, която включва страст .
Без да има улов , буква по буква изгражда литературен
стена на думи идва неизбежен факт ... където тече
писмена форма и сълзи от нечуплив доволство чието
съществуване не е против , но щом той стане
ревитализирана и се появява в резултат на
прекъсванеантарктически
лед,
който
отблъсква
собствена магия , че са сред най- ослепителни
същества и как , че избледнява горящ огън на
желанието да се произнася дългосрочен обявена.Той
пише и превежда душата изливането на създаването
на машината .Сред линии и поговорки ето какво си
мисли и други коментари .
световъртеж
Начало , една скала , защото времето не е мимолетно
.Паралелното падането на лош старт , arrefeço .В
пръсти балансира мен и аз скочи , гмуркане .Не ми
попречи , скочи и предполагал световъртеж .Fast
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сърцето стресна от нещо, което аз си пътуване .На
предната част , видях живота в секунда да се плъзга
по въздуха .Беше свободното падане тази есен падна
тежко на земята ... на катран пътя мокър грее в фона
на въздухосборник е студено !Мокрият асфалт
чувствам прясната вода , която свети в тъмното помня
ярко и искрящо небе и тя е толкова силна , че земята ,
силно се отрази това ще унищожи това, което
предстои.Часовникът е спрял и увековечен момента на
неговата мисъл .При скорост над вятъра дойде в
паника и навиване на самата обърна и роза , роза , се
върна към предишния момент да бъде не по-късно го
наричат така повишаване на есента , когато спадна
главоломно растящите .
Гордостта на чувствам като видя друга страдал човек,
който усеща и никога не видях един на друг в кожата
на друг надежда никога sofrais издига духа на помощ и
взаимопомощ в пътищата има камъни тези препятствия
, представляващи гордост , родени по този начин вI
убеждения , защото светът дойде да се бие до края и
ще ви осигури и да е най-накрая и да стигнем до
дъното , за да се опознаят и техния свят фехтовка в
областта на ограда там , за да нанесе удари всичко
минава през усещане за хит до края намеч борба с
пострада неволно предаването на мощност , за да
спечели и да сияе като победител и губещ , когато
пада, чувствам болката , но се издига и пада поради е
боец , който спечели болката е представял ввисока
последния акт и ние предположение за славата на
победител и губещ всички бойци заслужават желаната
победа .
Тази сутрин
Това беше лекомислена и изтощително сълзи призори
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недалеч от прекомерен плач , че има смисъл в лицето
на
остаряла
влажна
сутрин
вече
нощта
бе
предшествано бе изминало време дойде един вик и
каза да внимавам за слънцето, за да дойде и да се
изпарява сълзистичаше и света с облаци проста
усмивка каза изумени ми реши да вземе решение за
това, което щеше да дойде да контролира и това
наистина тества решението е да не те накара появи от
нищото ще ви излязат по чувство , че фондът се
чувствах на минутанавици от около кураж и
постоянство , хранени мен надявам пропастта и
изяснени мъглата и коварен вятър дойде желанието да
се постигне нещо, което ще се постигне .
Късметът ще бъде стартирана време за себе си и за
напредъка обичам в борбите и битки безупречен удар
бе точен за следващите дни се появи на показалеца
прочетете часовете, минутите и секундите и остави мен
, като с магия беше този денвеселие и радост видях
повече , отколкото повечето хора е различно лоза ум
със сигурност ще се случи, просто ще surtir .
мрежата
Погледнах сериозно около мен видях пейзажа и не е
грозна погледна към обществото видя уеб , където
всичко е свързано и всичко, но си мислех, паякът е
заговор смъртта истинска драма бе посещението на
паяка и в интернет е за неявид вечеря взе паяка които
пострадаха най-тежко и малко тъчаха ужили хората и
как това заспа този поглъщащ calhava всички са
мечтали , че тези, които умряха в своята паяжина беше
грозна смърт престана да съществува и смъртността ще
се поддаде това емечтата на безсмъртието , без страх
от мрежата , паяка и живота всичко се поддаде , но
това е до нас, за да се образува уеб и може да бъде
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добра за живот не се грозно има волята да живеем и да
не изглежда паяка като край , ноно край на един
цикъл на една компания / уеб , че винаги е в процес на
изграждане изграждане на мрежата се развива и
паякът няма решение е уеб , грозен паяк и
въображението ми .
Кафе светлини незапалена цигара между злото и
печено кафе се получи това това пространство е
просторна , добре присъстваха където хората идват
отвсякъде виждам себе си в бъдеще да се създаде
линия на това място , където пиша и след това да има
обективнанадявам се стига за около 2 000 часа , от
които около една на отдам ден на това място
специално наречените кафе светлини , където се
надявам да светне линии между моя ден за ден се
чувствам спокойна енергия дори за instant'll поддържат
всекидневни процесда напише постоянно се създаде ,
скитат , мислене и писане е нещо, аз намирам
вълнуващо и предизвикателно морето си се представям
в моя свят морета между дъното има живот !Плуват в
океана на писане , когато виждам тече мастило за
създаване на красиви линии между текстове, фрази ,
стихове или дори прости мисли , без много внимание
или
утаяване
,
дори
напрежение
съществува
намерения в моя океана ловни до писма с харпуни за
постигане на заден плансърца, които се чувстват
различни емоции , усещания , но това, което има
значение, е да се потопите в морската ни и особено
обичат различните морета .
I светлината на фенера фенер мощност до енергия ето
на изтрива осветен празна, попълнете чувство събужда
в мен желание безкрайно се случва, че блед пламък
осветява един следобед минава бавно , много мързелив
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е лек събужда ярък поглед и каккойто идва печалба в
присъствието на знанието бъде придружен с плътен
аромат , интензивен и заразна ето аромат, който се
чувства удоволствие да вдишвате и колко добър всеки
ден никога не диша същия въздух усмихне усмивката
не винаги е точна , но това, което те кара да
красиваинтимна усмивчица , в знак на радост и да
третират като очарование много естествена и спокойна
вечна радост, когато разумно усмивка ме удари с
блясък , който хитро нищо против и когато ме
докосваш е различно stunning'm леко дълбоко мислене
за миг като щастиепоявява се в реалността на
двойствеността на весела усмивка да поглеждат твърде
ярък , както аз понякога виждал .
Fado фадо дестинация, която бележи носталгията без
възраст далечна пустиня , но в непосредствена близост
до централата , за да видите вие желаете Поставете
само вие чувствате, че не принадлежи всичко, което
пиша , но аз чувствам, това, което пиша .
Ето един прост , но не намалява думата , че сърцето ми
слушане на вятъра във вятърната повери да ви отнеме
няколко думи пишат с дъжда , че с един пост ще ви
кажа , че ще се направи дизайн на слънце с лъчите си
и тиБих казал, че ти си моята енергия и за вас моето
слънце винаги ще свети дори и в дните, когато сняг е
това мислене , че вятърът винаги ще взриви .
Помислете , отразява и действа или да не действа , не
се изразяват чувства и колко трудно е да се чувствате
и да не изразя достатъчно понякога просто да
съществува, но отразява преди взаимодействие като
процес чувство и да се преструвам като акт на контрол
мисъл или неакт сега, ето един по-мъдър тогава се
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преструвам .
Това е усещане , след като след това се отрази поскоро реакция, която не може да се чувстват също
може да се мотае понякога с мълчание мозъчен и
остава само с присъствието , което означава да бъдеш .
Пречката не е пречка да спечели самия шоуто без
страх понякога се чувствам изпълнител , но интерес е
да живеят и да се борят за нас, за да се развие това
понякога е да расте и да се учат в борбата за живот,
ние винаги трябва да се реагира на загубата ,
нещастието се преодолеят пречките емаксимизиране
на I преодоляване е максимално удоволствие да
спечели и да ни даде правилната стойност , за да ни
преодолеят и да получат стойност в ученето от
поражения и най-накрая спечели е същността на
живота.
Maritime завихряне на водата подвижен в морето ,
пясъка предене капки зърно от зърнени бриз
търкаляне по пода , хванете с една ръка океана пада с
още морския пясък като домакин потопени в насипно
състояние сами ръка ,самият освобождава разширява
чувство за който имаше всичко в ръцете си , но не
всичко не е всичко се постига понякога бяга ръце
между това, което чувстваме в сърцата и ръцете всички
имат тръпка и нововъзникващ но образувайкивихрушка
.
Не е това, за да ви кажа, е вярно , но това не е
абсолютна лъжа!
Горящата болката от загубата .Къде , но къде си?Това,
което направих ?
Аз не мечтая , защото аз съм буден изчакване .
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Ще дойде , ще ме спаси от този шепот треперене ме ,
унищожи ме , счупи ми и покварява и казва , че не си !
Къде съм аз , аз искам повече , не мога да се запази
само за живот и дишане .
Път през фронтовете и ето нещо, което ми продължава
да се движи напред .
Тъй като отстъпление и да се върнат там, където аз не
съм дори да мисля или да бъде .
Искам да избягам , да излезе от цигарата , сблъсък на
скалите и фулминатите .
Сърцето ми е като тази цигара, която излиза на
желанието да се разпали отново ще бъде този, който
ме и възел развързва избутва .Бих не , не искам да
бъда конец , че връзките пристига дръжки .
Не искам да бъда това, което казвате , или казват за
мен , аз искам да бъда това, което чувствам .
Този възел , не вижда, че катар и изстисква и
унищожава .
Тази вратовръзка ще бъдат разбити .
Всичко обратно до нула .Аз просто искам да бъда 0 без
никакво логично продължение , не искам да бъде
положителен или отрицателен , но вие настоявате , че
трябва да се направи и да се случи .
Позволете ми .
Защо плачеш ?
Аз не знам , но винаги знам защо сълзотворен падания
и в насипно състояние, аз също знам, защото понякога
ми се сблъскате с грешките на другите и защото аз
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държа на задържане .
Искам да плача , искам да ме оставиш .Това огорчение
от чувството, че ме оставя с топла студена тръпка ,
която , но си заслужава сълзите ти , и се смеят и да се
чувстват .В края ще се грижи за край намерите на една
сълза не изгонени , но винаги дебнат и писти в лицето
на сълзотворен безразличие .
Мислех си , както и да сте.Така често срещано, така
като това, което си мислиш , са стандарт.
Не ме интересува какво приказка , аз искам да видя
това, което не може да ми даде това, което трябва и не
можете .
Искаш ли .За да можете да искате и вие винаги са били
, какво според него е това, което са , или когато не сте
били , сте правили , докато правите .
Аз съм си аз .
Аз не знам как аз започнах тази история мисля, че
малцина ще достигне , но да няма стрелка , нито на
носа , да не говорим за целта .
Аз нямам намерение да се удари , аз дори не
претеглените taria , аз чувствам, че се постигне е сам ,
стрелката се забиват в сърцето , така че моята болка
.Самотни сърца , белязана от инсулт, отколкото
ревитализира , болката е твърде силна воля да се
изпомпва .
Аз не съм свободен .Аз никога няма да бъде напълно
свободен , обичам свободата ми , но аз се чувствам
обвързана с който има любов към мен .
Защото те ме обичаш ?
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Искате любовта .Те искат да бъдат свободни и
прикрепен към някого .Искате ли да ми се чувстват
сами и незабелязано .
Аз не искам да разбирам нищо , не искам да мисля за
нищо , защото аз нахлуе , искам далеч от наближава .
Аз не искам любов казва, че е свобода .Аз просто
искам да се откажа от това, което е в мен .
Мъката , загубата .Беше и вече не е .
Дойде момента без да се чувствам лявата .
Това природата да направя и отмените и повече , за да
кажа какво ще направим .
Аз не искам да правя нищо , не искам да отида, искам
да отида там, където аз не разбирам .
Да се отиде и какво ще донесе .
Не плачи , не смея , не мисля , не изглеждат и се
чувстват като аз не съм мъртъв .
Каква трагедия !
И аз ще трябва да мине един ден и аз също ще се
поддаде .
Как така ?Да , аз се чудя защо това , защо това , но не
искам да мисля, че това, което е била предадена .
Не искам да се боря , не искам да бъде толкова,
колкото някой, който никога не е бил .
Гласът преследва който се оплаква .
Hang On .
Аз ще пътувам, идват и си отиват търпеливо .
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Какво мога да кажа , че не е нужно , не са много и още
толкова ми липсва .
Нарушава ми се да ми кажеш , не искам.Аз не искам .
Аз не искам да се върна , искам да съм тук , когато
музиката играе и духа вятър .
Не искам да бъда на дявола , не искам да бъда ангел ,
не искам рая или ада .Искам земята, където всичко
съществува .
Не искат да напуснат , да остана , където съм , искам
всичко там , просто ми пространство да диша и да
мисля върху него .
Представете
си,
съществуване .

и

да

си

създам

собствена

Аз просто искам да си поемете въздух .Искаш ли
насипно като въздуха, който диша .

Пишех какво ще изпотявам след като прочетете това,
което ми същество иска да предаде .
Знам, че не е лесно .Мисля, че много няма да се каже ,
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колкото и това, което няма да бъде разбрано .
Аз отхвърлям .
Яростни искате да отхвърлите това, което ме изтощава
.
Тривиалните неща нямат място в сърцето има много
емоция .
Това, което виждаме с
маркирате и в сърцето си .

един

поглед

можете

да

Той не може да го вземе , не искам да се видим , но се
чувстват това, което виждат очите ти .
Никога не отваряйте очите на сърцето , тъй като не
може да се види и страда .
Аз съм тук .
Виждаш ли ме ?Мисля, че не !Можеш ли да ме да се
чувствам ?Също така мисля, че не !Какво виждаш в
мен ?
Хм, аз бях тук, да не би да ме esquecesses , не може да
устои да не имате , защото това, което ни обединява,
понякога ни разделя , но аз ви казвам , че съм тук .
Няма да се преструвам
Аз ще напиша и го оставете да тече .
Това, което пиша е несъмнено една сълза .
Както написах една сълза , какъвто е, тъжно , самотно
, мокро , в насипно състояние .
Позволете ми да избърше сълзите ти , болката ти , си
тъга , самотата , че задушаване , че е да си сам .
Позволете ми да оближе сълзите ти , аз пия тази болка
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да се чувствате
Само , сам .Me , това ми е , просто ми !
Как съм?Просто ми .
Усещането се разширява , за да наистина се усеща
болка .
Какво е чувството , че сме .Мисля, че около отива
отвъд това, което идва от чужбина .
Активно се знае, че съществувам , за да съществува за
други просто гледат на нас , но никога не виждате
същото , че изгубя страници , на отделни листове ,
диарични изречения , диарични страници , на отделни
листове , диарични фрази , искам всичко да влезе , не
искамспести нищо , аз се изпразни , просто така
evoluirei , че всичко, което пишете , всичко evaporize ,
esvaísse в писмото на присъда повече болка , всяка
дума си болка , аз пиша да ме освободи .Не искам да
страда .
Още един ден сутрин , на чист въздух сутрин , шумна
също.Искам нощ , Тиха нощ , когато виждам в тъмното
светлината ви донесе със себе си .
Нека да се присъединят към тъмнина и тишина .
Да направим лека затъмнение .Страни
сексапил , магии , стихотворения, фрази.

,

ъгли

и

Искам да бъда твоята светлина в тъмната нощ .
Както аз си позволих да отида в ъглите на дълбоките
приливите играе арфи висока русалка .Аз искам да
остана и да ви гледат , без да ви кажа това, което аз
ще пиша .
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Никога да не забравите .
Нищо !Знаете нищо
Целта на тези думи е нищожна .Аз не искам да чета ,
че вече не искам да пиша един ден искам да ви кажа .
Но сега просто исках малко от нищо .
Аз не знам дали ще прочетете , много по-малко се
разбере това, което имам да ви кажа .
Какво искате можете да забележите е , че entendas и
всичко , но сметки за мен и там ще можете да
разчитате на мен .Но не казвай на никого .
Аз ще чакам за смъртта decepe мен .
Death ?Не е смърт !
И това е винаги налице .Не ме е страх от смъртта , но
да изгубите .
Не че нещо ме боли , но опитът на раждането и не се
налага е разликата , че са , как може това да е така ?
Не искам нищо , за малко и много нещо искам , аз
искам нищо повтарям , имах всичко , когато не знаех и
сега знам какво искам нищо , с което се отхвърля това,
което е , и не, аз ще бъда свободен , свободен от
всичко за менвръзки и ще ме оставят горчив , че е има
.
Просто , аз искам да бъда !
Мога ли само да ме ?Да ми и всичко , това не е нищо
не искам ." Timeless "
Hit , и бие непрекъснато удари с безпрецедентен поток
на една аномалия или след ранени един дни не повече
отвори върне да направите това беше отворена и
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веднага близо ще произнеса , беше мой , но винаги в
моетовашата цел той , ти и аз с една дума тогава
сърцето !В дълбока тъга , че са
Не е известно да са запознати и да се научим да
живеем с вашия интимен ето , разликата е
незначителна и имат принадлежност е нещо, което
винаги избледнява , сякаш в капитулация , не е
нежеланието по същество само искам да се от себе
симожете да видите във фонов режим нашата
вътрешна и там ще видим, че няма нищо толкова ниско
, че да се прояви по-високо ето явна мозъчен , аз не се
оставяйте да изразя колко много по-ниско е нивото, на
което ние се поставяме ще видим как Висшия Аз ,е все
по- близо до безкрайно винаги се чудеше утопична ето
се роди , на живо и да се учат и когато наистина
осъзнаем , знае, че много се отдалечи от всичко и да
познаеш себе си какво се е променило ?
Всичко в моя свят мълчи !Как така ?
Защото аз съм готов да се промени и да се изправят
всички, но почти всички идват от моя свят моят свят
мълчи ?Тя е интелекта , че ми казва да направи
правилното нещо толкова !Представете си ? !Размер от
стратосферата
без
граници
разширение
влиза
разочарованието на магия извън времето на нивото на
самата винаги с тъмни появата на истинска илюзия на
думата вече говорих разочарование илюзия ;Дора
поколение на вътрешните конфликти на простата
агонията , която бие всеки хармония .
Enigmatic , дълбока и чувствителна , че е
незадължителен писмото на енергия много повече
букви или писмо малка дума .
Тук е менхир , които ще се утаява и писане много по
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малко се каза .
В суети ще дойде много ще бъдат тези, които ви
оставят , други няма да се кандидатира .Да ви кажа ,
че колкото по-голям за труден боец , но вие "употреба"
, че малцина ще устои , но тези, които в рамките на
вътрешната малката имат стойност , която само вие
можете да получите .Живей , растат , учат , и на заден
план винаги е малко утопично ноу.
Тук е ден за малко , искам просто още се учат , че
писането е да обедини познаваща обикновената
знанията на научни знания , като и двете се обясни
само с дълбока мъдрост , която се чете +
Ще започна , когато искам да завърша .
Димът се разширява интериора на стаята ми .За моя
интериора също , това е нарушена .Искам да скъса с
теб и с другите.
Аз ще получа?
Сила , мощ и сила , която ме преследва и ми казва да
се движи напред , без страх !
Вие ще приключи преди дни ми .
All екстериор ще отхвърля , тъй като аз ще се чувствам
... Не знам , но тук оставям моята малка история е на
тази страница , можете повдигна ми любопитство
малка история .
Това, което ще ви кажа на тези страници е за мен да се
намери истинската личност , която живее в мен , без
външния свят.
Как е възможно това , ще видим как ще опиша моята
история .
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За да не предварително , се оттеглят наистина готов да
отида .Тютюнопушенето продължава да прониква в
това пространство .
Тази история започва , когато ще приключи .
Това, което мога да ви кажа е да се бори с всичко .Да
видим дали мога да стигна до края и да кажа, че
направих всичко и нищо , като максимизиране на
вътрешният живот .
Е пристигнал тук в кратко на цигари се равнява на
броя на страниците прочетете защо .
Нека
да
вземем
борбата
продължителността на времето

,

това

ще

има

Sopra в часове , минути , секунди.Всичко свърши !
Ще започна , когато аз в крайна сметка .
Готов съм това пушенето пронизва прозореца и
изпускания във въздуха , аз искам да бъда този дим
има само въздух .
Аз просто искам да дишам въздуха
Искам да плува и да си представим какво тук ще кажа
.Това, което аз не искам да правя , да започне в
крайна сметка винаги се правят същите грешки .
Битката далеч не е заключена .
Това, което искам да предам е чувства, ситуации и
конфликти .
И борбата е за спечелване на съществото, което бях
.Искам да бъда друга, цифрата ме преследва .
Моето собствено съзнание , че ме предупреждава и ми
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казва : излезем ли печели
Тук аз стоя , но борбата срещу движението , че Чейс .
Моята голяма , въпрос за моята самостоятелно
.Освободи се , разшири себе си, нека ви бъде чрез мен
.
Започната тук това, което ще бъде .Какви са въпросите
, да продължи без да трепнат , ето една цифра, която
ме преследва.
Дали , се случи отново и прероден да живеят и да се
чувстват .Не демагогия и илюзии , живеят това, което
не можем да видим .
Защото само тогава ще ти прогрес , се изправи и да
каже .
Искам да бъда това, което съм , аз ме съм .
Е, че аз бях и че цифрата ще бъде .
Аз ще бъда като си представям .Когато ме преследва Аз
ще ви кажа предварително.
Ми посрещнем и освободи ме .Накрая все пак да
започне .
Всичко, което се колебае.Пазете това да ти и края гони
до кабела сте приятели .
Няма повече да съжалява за този момент .Достигнал
края на мъки , той ме докосна и ми прошепна , вие сте
там ?
Сега е краят на началото , че ще докладвам тук .
За сега ви казвам , просто дойде при мен и ме включва
към победата .
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Major в мен се превърне в тебе .Притежават мен !
Вие ще е последният път ми мирис .Да , ще отида .
Не показвай ми тъжно с вашето заминаване .Между
другото аз търся по пътя си .
Върви като ти дойде , за това, как ти дойде .Не искате
, вие сте по- криволичещ нещастие.Вашето присъствие
е оскърбление .
Знам , че за теб , никога не печели , само губи.
Ти си като приятел тютюнопушенето на заболяването .
Част и давай, давай ще , че при пристигането няма да
има .Както казах , Emano да си миризма, която само от
... IRES спечели друго вкус и аромат .
Може би не , може би знаете , нито се има предвид
това, което provocas .
Тъй като знам, че си спомняте преди няколко години
.Стига вече , че тук се крие желанието да се продължи
с вас .
Ще стене във ваше присъствие първоначално помислих
, но предзнаменование за леки заболявания .
Са обект и създавам нашата връзка , обаче
катастрофално и илюзорна удоволствие условията на
живот малко слаби .Смея с лишаване .Защото само
тогава да бъде лек и естествен , така че ми се храни .
Cool , ведър
компенсацията

,

топъл

и

хармоничен

ще

бъде

Natural вятър течащо като време винаги се е чувствал с
неговата север .Въздушните течения bafejado срещу
нас ще бъде бури пред които сме изправени , е съвсем
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естествено , че димът от самия въздух .
В която откриваме в природата
хармонията на свободните токове .

извън

и

вътре

Цветя , расте и укрепва корена на освобождението
.Завещания недвусмислено ни среща е много розово от
времената на пустинните пясъци , вариращи стягане
причина .В движение нагоре освобождавайки вулгарни
образа на човека , за да ексцентричността на интимна
връзка, която ни разделя .Ние сме различни , аз съм
естествен и органичен Ти си изкуствени и синтетични и
следователно не exprimas без мен .Без акта , които ще
неутрализират , ще ме направи щастлив .
Ще се отвори вратата , за да дойде да ми говориш .Но
аз ще го оставите леко открехната , за да се измъкнем
скоро след това.Фигура сте наясно с вашата
разпространение , ме consomes търпението на
размирици .Вие сте и ще бъде малко по- голямо
значение .
Ние всички имаме тези тъпи етапи , обикновено при
деца .
Но ако те ни казват при възрастни , за да освободите
детето , което имаме в нас, тогава имах с тебе лоша
фаза .Връщам се да успокои пациента .
Можете да отидете заключвам вратата .Доста знам
защо си дошъл , но също така знаем къде отиваш .
Разликата е широк , по-широк мислех да ти откажа .
Бягайте , без мен , вас и експлодира обвива .От първия
ден , че думата си е моя фраза , но не ми казвайте,
когато следващият ли да ми кажете , здравей , аз съм
тук , но със сигурност си пътуване ще бъде връщане
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към силен и хармоничен реалност , така че това е или
нека нахлуе ,ние имаме това, което търсим ?Така че
просто една дума от теб , това е чао .
И ти дойде отива започне ...
Това беше последният път ... липсваш идва да напусне
.Една сълза падна и погасява вика .
Въжето , което ме свързва , не е същото , което ме
задушава .Възелът на врата , виси на конец .
Estrangulas ума и sufocas съзнание .
Това, което предлагаме е бавна смърт подмладяване и
ходене по този начин и говори както сме правили
.Никога не ще изтрие болката остро от един удар
намали на ламинат шумен живеят.
В горната част на мъчителен паметта и призрачно
удара .Беше ли ви дихотомна присъствие между това
да бъдеш , а не да бъде .Life покрита с фотографски
моменти , че всички магазини и веднага се излива
.Защото ти живееш в мен от мен .Изтрива съдбата си и
да живеят на фракцията .
Тази вечна усещане разпространение следните
моменти .Как да лети без да ставате от стола си .
Този път не спира , защото диша и може да ви спре
някога , какво ви кара да се диша .
Living е толкова силна, колкото желанието да се диша
.Но просто диша не се живее .
Когато ви оставя да живеете не ви спре да диша .
Следователно , това, което е това, което възниква в
безпомощно изображение .
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Без ограничения или последствията, следващата
стъпка .Това излиза от друга бъде всеки миг ни помита
, което наистина сме , илюзията за самобичуване скала
е да живее , докато сме живи , това, което се движи ни
е природата , която ни заобикаля постоянно и само ни
отвлича , искам да кажа , че всичковреме за усвояване
е , предназначена само илюзорна ум , тъй като
природата отразява всички рамки на случаен принцип
и висша надвишаваща всеки миг от човека форма
движение .
Каквото възниква около фигурата на самия себе си е
извън тази увеличава интериора , но само улови
усещането за отвличане на вниманието е по-голямо
същество, което ни движи към майката природа .Ако по
някое време , добродетелни , противоречиви напада ли
се усвоява в момента на ум тези записи, които не могат
да се сравняват с изучаването и излизат всеки импулс .
За щастие удари, огромната и далечна мисълта .
Бих искала да говоря за ... Вие решавате , винаги
manobraste .
Обръщане на ролите казва да мълчи .
Полетът на една дума е акт .Както ви игнорират и ви
взема .
Вие сте летенето във вятърната сянката .Защото ти
кожа , се появяват така че когато го искате .
Не виждаш ли ?
Дайте друга себе , ще имате още един приятел, който
не просто си нещастие.
Се окаже, пара нагоре .
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По този начин тя е , че броенето до десет, аз осъзнах
колко vislumbramento снимка момент на бъдещия
Прозорецът беше отворен и вижте само последната
димът се разширява и като щракване на бъдещето е
голяма и обширна .
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