SUN KU - sandhedens lys
Uhøjtidelig overvejelser foretaget i god layout ,
meget dosis af uafhængighed , dyb , interessant, som vi
ser samspillet mellem meget gode idéer , som resulterede
skridt til at fortælle en historie med en moralsk , der er
den moralske af historien ... denne historie om to
arbejdshesteder gjorde en rejse gennem det gamle Japan
, siden tidspunktet for opdagelsen , blev den grå æsel
lastet med salt , meget hård belastning ;sorte røv guidet
til din destination campingvogn , fordi han havde en
meget let belastning , tog svamp op praler af hvor uheldig
hans bliver meget uhøfligt måde den grå kunne ikke holde
det , og var ved at dø, når indsatsen snublende falder i
stor pyt vand derretendo-hvis halvdelen af lasten , sorte
røv bedøvet ser den utrolige held mate , at der går løfte ,
lette at tage, hvad der var tilbage af afgift.Drevet af
jalousi , kastet i vandet i håb samme skæbne .
Svampen gennemblødt op vand , hvilket gør det næsten
umuligt at sort endda stå op , selvfølgelig i sidste ende at
bukke under for træthed og dø.
Historier om bedstefar
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Kærlighed er som en regnbue , er ikke altid til stede ,
men altid synes !Den utopiske kaosteori formuleret 1 = 1
+ 1 = 2: 2 = 1a Rainbow Spiral utopi multifaktoriel
kærlighed slutter ved maksimal effekt enhed af stråling ,
blomstrer i solen - Jorden udløber , solen inspirerer de
samme farverat male verden - jeg indånder , du inspirere
i den samme luft af kærlighed og jeg er alle farver til at
male din verden !Alle del af , hvordan vi føler ting og der
er ting , der forener , andre separate - men sandheden
ikke skjule fakta.Min første erindring simpelthen bare
have erindringer , hvor absorberet enighed på en klar dag
, og forberede mig med magt af lys ud af mørket , og vil
distribuere kraft og energi til hele constelar samfund .Jeg
sætter mig til at tænke, hvis en dag være en afstand ?
Hvis en dag være en afstand , ville destroyer ,
skræmmende , støjende, eller var ubarmhjertig lyse ,
smukke , strålende og energisk .Hver stråle har som
mennesker
forskellige
karakteristika
,
forskellige
virkningsmekanismer , andet lys , nemlig hver ray / være
unik og eksklusiv.Tja, hvis en dag være en afstand på
mindst det var original.Hver stråle har form af handling ,
som på noget tidspunkt de mennesker , der deler tider
opstår fraktioner.Er vi handler på bjælken / være , vi
kunne ændre retningen og destination .Med hensyn til de
destinationer og første gang jeg vil påberåbe sig Guds
navn , en dag kom , have en samtale overbevisninger og
tro med en Koran follower der fortalte mig følgende
historie , som jeg vil beskrive : er du en given spilfor
hænder og heftige bede Gud om at forlade dig den
maksimale score og efterlod dig en pokkers .Min kære ,
historien koges ned , men som endelig frigivet
oplysningerne ?Men bortset fra denne historie , jeg vil
fortælle dig , at vi har handling og radius / handle med
miljøet , hver kaster terningerne med din energi / form /
2

adfærd.Jeg vidste, at det ville være en transformer , og at
tingene skulle have en balance på skinnende kræfter, som
vil forvandle virkeligheden.En revitaliseret energi og som
bor utilfredshed med tilfredshed bliver i alle farver til at
male din verden .Jeg vågnede op i en anden virkelighed
end sædvanlige og udforske skrivekurser gennem denne
bog ville udvide mit væsen .Jeg overveje, hvordan
overførsel af tanke og sidestille det til en lys og dets
effekt .Vi alle mener om flere perspektiver nødt til at følge
en kæde og sjælen har øjeblikke af forstyrrelser , den
måde vi ser ikke altid naiv og energi udvider .Troubled
sind med forseelser er foreviget og stemmen i fællesskab
højere end mange stemmer , ord er et udtryk for kunst ,
fra nu vil der være inspiration.Den hjerteslag har sin
rytme, der udvider venerne.Undertrykkelse udgør de døde
, fordi alt har sin q .Alt vi tænker onde og nogle gange
gøre os lukke op ", men vi alle tænker," minderne er ikke
altid til stede og sige nej pratiques had , fordi det er
dårligt .Vi har alle ytringsfrihed , men ikke alle har det på
det rigtige tidspunkt , og intet mere ærlig end sandheden,
har vi forskellige former for udtryk og være godt, er at
have balance .Balance er en cyklus rutiner , bliver nervøs
er en ubalance .Folk elsker at kommentere .Alle har ren
universel kærlighed avler medfølelse .Solen er den
energikilde , den unormale er ikke sker noget , alle
glemmer , når de vil, og der er altid flere perspektiver ,
mange ideer, få domme ... der uoprettelige ting , fordi
alle er underlagt uretfærdighed .Kærlighed er en kilde til
glæde og altid alene og beskyttet : der er mennesker der
ikke kan lide at tænke , men bevidstheden er en
lommelygte, der præciserer os.
Der er Laster , som vi alle til tider har frygt , de alle siger
og gør dumme ting .Jeg skriver ikke til nogen, vi alle har
noget, vi ikke ønsker at huske , men det er godt at vide,
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når vi er trist og altid indrømme det og ikke skjule noget,
fordi vi alle har sårbarheder , vi alle føler fornøjelsen af
noget, og når muligheden lurer åbner døren.Der er altid
en fornemmelse for de andre , men " ingen er nogen " og
så alle har ret til at skinne .Venskab er altid et godt
princip at en ven er et andet selv .Følg dit instinkt , du ser
det positive.Vi kan alle blive elsket og kærlighed
kærlighed er lys generator når vi er elsket vi skal
respektere denne følelse , elsker hinanden og øge
fødselstallet , altid med ord Crossroads spil utvivlsomt et
antagonistiske ord, men med din logikat undgå lidelse."
Hvad har den gamle er ikke visdom, men forsigtighed ",
så lyt !Alle kender godt og ondt ?Vi har i vores hænder
beslutningen om at være god eller ond , galskab er en vis
fornuft , virkelig viden er vigtig ! ?Hvis det er muligt være
uddannet på livets skole ... Jeg vil vende mig for dig, for
mig og for dem, der elsker mig .Skift til evolution .Et
kabel , der passerer en levende strøm af angst ,
elektriske , køre organer, foderautomater og håbe på
noget nyt og fantastisk , der efterlader de statiske
bevægelser , men med racing tanker og ængstelig
.Lammet bevægelse , spændingen stiger i udformningen
og kontrolleres og måles bevægelser , ned ad trappen til
at tænke , hvor vi opretter forbindelse til hinanden .Er
denne stige tanker, som vi kategoriserer adfærd, ansigter
og bevægelser ikke passer på nedkørslen og opstigningen
af de øjeblikke i livet , lys fodre løbebåndet uden at
stoppe bly du sindssyg denne virkelighed århundrede .XXI
, energi, magi , kostumer , alle med tilsyneladende
harmonier , men pas på trappen , ikke alle vil
rulletrappen i livet, der er væsener, der forcere trapper ,
der rejser sig og især nogen flytter , og understøtter, at
nok eller er det enspørgsmål om balance ?Magtbalance er
afgørende for balancen i bevægelser , op og ned til
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niveauet for ethvert væsen , men ikke alle fortjener at gå
ned eller at støtte os på stigningen , indsats og
vedholdenhed er nøglen , så hæve dig selv til offervilje ,
udenskade eller stopper og hun vil tage dig på baggrund
af den tænkende væsen.Ingen balance af eksterne
kræfter , der kan give , trinene er solid og fodret af kabler
af håb kommer til den vigtigste elektriske kabel livets
cyklus , den energi , der fodrer jorden.Min elektriske
panel var den, der skulle befale holdninger og omgivelser
universel magt .Det var en sol lys , der vil belyse mørke
jordens indre natur.Hvad der foregik følte ked af daggry
et jakkesæt , der fulgte med mørkets frembrud , boede ,
genoplivet og genfødt er han den magtfulde sol ( sol ) *
en strålende kilde, der falder som dråber på gulvet ,
denne kilde til liv og lys .Min fyr , som søger uophørligt
drejeligt bevægelse af abnormitet .Begynder at føle den
første elektrisk og støjende nerver blinker med hjerte
elektrisk .Elektromagnetiske bølger, der kommer og går
bølgeformer tanker rundt i cirklen af bølgerne.Elektricitet
løber gennem min krop den strøm, der bringer mig til
kredsløbet af bølgerne.Den elektriske impuls ned og jeg
rystet puls cirkulerer i elektrisk tilstand , altid vidste
sandheden, når opdaget af impuls gløder , er der en
blackout og hold kæft det plaget af stemmer lyse følelse
af at være , lyser en lys stearinlysakkumuleret smerte af
smeltet voks .Elektriske døre åbne forsigtigt at røre , men
lukker ikke tid til at åbne .Den elektriske kædesav snit
med de mørke levende had rødder.Electrocuted i lyse røg
rydder hukommelsen , elektromagnetisk turbulens i
hovedet
vrimler
,
turbulente
uendelige
electromagnetismos .Forlæng som elektrificerende stråler,
der lammer sindet , har en lys , sort elektrificerende blink
, blinkende lys plager mig passagen af ubrudt kæde
.Uigennemsigtig lamper lyser aparte væsener i det svage
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lys .Ledninger løber igennem mig krop pulserende fuld af
energi .Subo og avancement i det 10. kredsløb , og der er
en Energia ' fiasko , ubestikkelig selv mørke er der et
effekttab og faldt sporvogn på de ord af ecstasy og
følelser.Lyse skarpe snit og lyse ekkoer , skinnende lys
sensationsprægede stemme bryde, de lyn , hvor mørk
obskure de vildfarne væsener med okulær orientering
.Der er en fluorescens , og som ikke flor og falde torden i
alle retninger og betydninger .Den " ofusculência ", og
disse piercing lyn overskygge en anden fornøjelse
fornemmelser og udseende.Incandescence og skærer
dybe buer i din sjæl , der holder atomerne , dynamiske og
glødelamper stød .Som et tip hamre mig misforhold af
følelser, der kræver en stærk og beslutsom lys i mit
fravær twilight der krølle op sagte, i høje lys af mit væsen
, og forsigtigt glæde som lyn .Der er en ildevarslende lys ,
true disse rekreationshjem lys, der plager os, og lad
forudse faren ?Der er en lampe , lys , der ledsager dig i
bucolic og ude af stand til at konfrontere øjeblikke af
intimidas dig i hemmelighed .Der er en intens rød lys og
blokerer accelerator nerver.Zarpares chok og urenheder
sind uden impulser sprawling op , lys selskab , oplyst ,
hvad der er ikke givet , og ikke føler selskab med
lys.Thunder slibe og splintre sultne lyde af glæde .Kraftige
lys
fordømme
andres
liv
til
uddannelse
af
stemmer.Hvordan magtfulde og sønderriver stråler , der
går på bånd umulige at binde det svage lys , hvor
overskygget bevidsthed om, at trænge voluminøse
bundter .Intenst belyse tåger sort lys i den lyse kosmiske
, en gennemtrængende og dyb kosmos , der lindrer
glemsomhed af sjælen.Lyn heats og bliver først sort og
bliver ubevægelig og tavs , men rækkevidde og støj, når
det sker, er forpustet og overvældende, at inficerer raseri
til at leve og være til stede blandt andre lys og lamper
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eller endda enkel endnu slående flygtig mørke suk
ogbryder de mest elektrificerende tavshed .Denne lyn
rydder dig samvittighed markeret ved at udstede
veltalende og støn der udfældes handling forsømt følelse
af ejendommen være mulighed på det tidspunkt faldt en
anden lyn i denne verden.Jeg husker foto taget med min
bror ( nu hænger i mit værelse) , og jeg er på det sted,
hvor jeg havde den infernalske værter , som senere
refererer .Efter lysegrå disse aske , der markerer du
varme strygejern vilde og stærke bare en voldsramte er
forurenet med aske lyset af tidligere og fremtidige
allestedsnærværende ikke glemme .Skær op stående fod
og udbreder langsomt wrenching og overstrømmende
fortæller dig styrer dig , og kaster dig ind i en brønd af
lys, der drukner til minde om inkontinente ord og hælde
din tørst for lys.I et ramaskrig er den ulmende gløder et
magnetisk organ, fløjter og blinker i dit hjerte brænder
med ønsket om noget , viril og maskulin eller feminin og
sensuel da denne fornærmelse dobbelte personlighed, der
ikke giver selv til den ene eller den anden side .Disse
lysegrå varme mørke og useriøst og har i deres varme
beskyttelse af regn og fortærede , at spredningen på
tværs af kontinenter og tidløst rum invaderer os og
præsenterer os indsigt luksuriøse og giver os mange
glæder og deprimerende.Angst kemi stillesiddende
fornøjelse, men ikke sprøde , men trykt i naive
ansigter.Uvidende om spændingen ved følelse og væsen,
føles
blændende
og
skinnende
og
lindrer
sammentrækninger mærkes af udskejelser , udskejelser ,
således at omdirigere os til en anden dimension ,
udvikler, lever af afhængighed ikke trække sig tilbage
ikke svinger eller sammenstød i crazy hårbenægtelse
.Den hypnotiske lys og famlende oplever følelser mærkes
i ansigtet, der lover at give efter for ønsket om , får os til
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at strømline og mener, at der er , for det er vi tilbøjelige
uden kredit uden gæld , stagnerende som hypnotisk liv i
transcendente væsener som viklet ind itørrede kilder ,
opkræves øjenbryn skamløshed og fritid rave .At føre os
til nye udfordringer i den samme tanke i forskellige
reaktion , at disse reaktioner til tider urimelige , hvor vi
står over for med ren begær have , kan fodres med hende
og ikke gennemført som løse stykker af ler , der kommer
sammen, når det opvarmes.
Min anden hukommelse er netop et foto klædt i en dragt ,
hvor jeg er i det samme tøj fra det første billede , der nu
er i mit værelse, jeg er i Açoreira på en bil, jeg kan
huske, at falde ned ad trappen fra min bedstemor , hvor
der var båndanvendes ved indgangen til fluerne.Jeg
husker at ringe til jorden i min bedstemor land fluer var
meget agitation æsler eller heste konstant kører .Min far ,
der ejer en blå bil, der blev født mit andet tilbagekaldelse
, var en Datsun .Min "gamle" bruges til at fortælle en
historie , historie ifølge ham, mellem min mormor og et
æsel , der ikke adlyder ham , den gamle kvinde bed hans
øre .I dag , efter den historie, vil læse du ikke faldt nogen
tænder .Jeg så brysterne af min bedstemor én gang og
var i spejlet var under sengen af mine forældre var bedre
joke , der havde barndom indtil de værste mareridt ,
mareridt jeg plejede at have en frygtelig ned en stream
og i en gryde , menerdette kan være det værste du kan
drømme om børn og død til sidst til døden og ligesom før
de dør eller udødelig , at lys , der er delt mellem
fremmedgjorte organer bevægelse og svinger mellem to
nemme måder at lysne , men ikke livbestår, i sorg og
fortrydelse for systemisk hypnose , der nærer og udvikler
.Bevidst er så intens, at der er slukket og der er endda
slettet.Psychedelic krydser hinanden bånd i støjen fra
torden modige at støtte og styrke abnormitet , der
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kommer fra det faktum, at vi er dækket i hele denne
psykedeliske torden .Nå her alt forbliver konsistent uden
beføjelser eller skalaer , vil først være et påskud for
abnormitet , den sorte torden , bur og sende de ulige ,
dybe grynt fornuftens absorbans fordi det går ud ,
rækkevidde og flytteruden den mindste hemmelighedsfuld
, tilsyneladende en verden af psykedelisk lys , der plager
dem, der unddrager sig det, hvis du ønsker eller nyde
fornøjelser forskudt farvet skadet af skrå farver
stagnerende , uvillige til at skabe eller blot
overbærenhed.Gennemsyret med ånden i tanken om
fragmenter af fragmenteret faktum er dem, der forestiller
en anden verden , væk fra forstyrrelser , der irriterer os ,
som da vi ridse øjet , eller blot blinke .Denne bevægelse
fremmedgjorte anden bevægelse gløder og spray de
fjerne og uvidende sind til den simple kendsgerning af at
være en travl eller hektisk .Thunder er psykedelisk og
drev væk spiritus uden dem til at manifestere , og hvorfor
der er en parallel virkelighed af rygter og uforsonlighed
som skræmmebillede , og ingen her spiser bizarre
personligheder og kaldenavne af allerede eksisterende ,
selv om der er faktisk.Derfor alt, der er uvirkeligt har
tidløs historie , men har noget , bange , bange for, at
deporterer i en horisont 5 dimensioner, polígonas og
lineær , men ikke sandsynligt eller underlagt nogen træk ,
dette træk er, at halvkuglerog den transcendente
apoteose troede.Ingen blomster eller vokser i filamenter
af abstrakte ideer hvorfor , ja impulser født karakterer
nogensinde set , dekoreret , imitationer bevægelser og
egnethed for øjeblikket , men alt gjort opmærksom og
minimalt beregnet.Ingen beregninger er reel og
uforudsigelig , at der er en reel spontanitet , der er
absurd at tænke på noget .Grind og male hovederne ,
skinner og har desvanecestes i gule blade og spist af
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bibliófagos at ingen udholdenhed skræmme forældede
hukommelse og gjort varemærkeforfalskede og dens mål
.Omgivet af måleapparater De glæder The Abyssinians
rotulantes og grine af torden i abessinske .Opfordres til
dem, der bor i lyset af fortiden, der dør af over invadere
prominente himmellegemer faktisk ske, den umiddelbare
.Men alle er teknisk mere eller mindre intens, men er
energi stråling , der ikke er forenelige med den tidligere ,
selv tidligere tidspunkt.Memories dermed udsender
skadelige stråler , men ikke overskygge nogen troede, at
hvis du ønsker at lyse op på ethvert tidspunkt ,
momentum eller tidspunkt.For fortiden skærer med den
nuværende , det øjeblik , momentum , anden eller
fraktion , men ikke de påvirkninger er derfor altid det
stærke lys tid er ren strøm af ecstasy , der skærer
ligesom vinden i ansigtet, noget indtil da strippet
hensigtserklæringog bevægelse omkring fornøjelse at
gøre eller være , fordi det, der findes , og hensyn til vores
væsen er et klik , at ved blot at se frem til på baggrund af
sin fortid , mere eller mindre intens lys , tidligere liv
svedeture , menikke lede af princippet om bevægelse
udløst resterende impulser uden maske, den anden
levede i nuet ikke sådan bare kravle rundt lys i fortiden
og klamrer sig til ingenting .Nå det er synonymt med
forurening , stråling nej tak!Derfor intet stærkere end
lyset dengang , og være på alle tidspunkter af alle
Kræfter , men ingen er bedre end nogen, det er et
spørgsmål om kamp, og ikke kommer til mig med disse
medfødte lys fordi hver enkelt har ,træt af vilje og fantasi
og ren udvikling og skabelse energi , afspejler magiske
farver i gul solen.I virkeligheden er der ikke meget lys ,
er der stadig eneste tilbageværende eksistensen af
udbrud og afbalanceret måde at objektivere , som du ikke
kan se.Så der er ikke reel , er resultatet af noget, der
10

hjælper os med at øge bevidstheden .Men stråler hvad er
bevidsthed?Hvad er virkelig bevidst eller ubevidst ?Her er
en barriere , der ikke materialisere for en masse mening
at gøre og til at forstå , at vi alle kørte for øjeblikket.Dette
for at sætte forudfattede barrierer og sige strømme er
uovervindelige , når de i virkeligheden er der ingen
hindringer i real! ?Alt er så imaginære alle lever i den
samme strøm af illusioner , sæde af anden spiritus , som
ikke påvirker sandheden , fordi der er , eller faktisk er der
ingen barriere mellem ønsket af det ubevidste altid til
stede i den bevidste , og at vi forbeholder os til os
selvkun tomhed , ja der er imaginære himmelske
væsener , der lever som der står i lyset af fortiden med et
flertal , der besluttede, at det skulle have vægt eller
foranstaltning , men så igen , der er de at blande sig.Det
er observeret , og er at se til sløring indtil det var kun
naturligt, at denne klare lys , at det snart vi
overholde.Afvigelser, modgang , konflikt, der tjener som
blotte aflad akkumulator holdninger og problemer bevidst
, men ikke så dybt , så de er naturlige.Mellem naturlige
og transcendent der er minimal påvirkning der end
normalt indhyller os og gør os føler på brugervenlighed og
roligt, alt er naturligt : luft , glæde , der omgiver os , at
banker og flygter og især rørende, blid berøring tildem,
der gerne pust af lethed .Energi lykkedes i kernen ,
potent kilde udstråler omdanne os , psykologiske
forandringer , lad os overveje derefter ramt af denne
atomkraft .Dette levende lys vokser i forventer , at der i
virkeligheden ikke lide , men som en påfugl , der
infiltrerer impuls udnyttet, og at få os til at handle for at
handle eller ikke handle , impuls , denne dynamiske og
klare eksplosion .Derfor os at drage fordel af den
maksimale eksponent i hans magt , er almindelige midler,
som rigtig, søjler smuldre umuligt at skabe ubalance det
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er den magt transformation.Og intet stærkere end
transformeres , denne ændring i noget, der hæver og
beskytter os mod forurening.Jeg husker gråd og ikke
ønsker at gå til at pre- skole på den første dag , men især
efter nydt venskaber , lege med mine venner.Var normal i
syge barn , der forårsager høj feber brugerdefinerede
mareridt , den, der var knyttet til en kæde og ned til en
brændende gryde , men med den rave troede, jeg skulle
til helvede, men pludselig vågnede op og blev reddet i
sidste optælling , der stammede.Jeg ved, da jeg lærte
også at skelne varme fra kulde , ifølge min bror, som
lagde en hånd på varmelegeme ifølge ham i den koldeste
del , og han i den varmeste del , resultat : lige brændt en
højre håndled , der minder mig om 666 ellermærket af
dyret ud af nysgerrighed min sidste telefon sluttede i 666.
- noget vil stoppe os, hvis vi ønsker at fortsætte , men
hvorfor stoppe, hvis det er handling , der udfolder sig og
skaber følelser, fornemmelser og stimuli , når nogen
reagerer og reagerer på , min handlingvenner , at
tålmodighed og intelligens forstår den anden er
konfronterende .Hvorfor efterlade negative energier
lamme os , som om vi var børn ubesvarede , min kære
mod, ordet er ordren der er at blive dømt , og som vil
være dommer over grunden , som kan være normal eller
unormal , nogen!Vi alle har tro , og jeg har fezada giver ,
at tilfælde af bekymring vilje og alvidende og dette ønske
, men som en harpe , der hentyder og unddrager
transmitterer lyde havfrue med hallucinatoriske ekkoer
.Intet mere end afslappende høre lytte dobbelt så meget
som vi taler og tavshed er handling og ikke naiv eller
ukontrolleret , få modstå stilhed og der - for at prøve .Kan
endda være torturous men besvarer mange subjektive og
objektive spørgsmål , den omgængelig tavshed er tavs ,
men kan fungere som det perfekte våben ukontrollabel ,
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ØNSKER at impulsivitet og tørstig , dem der ikke kan
styre .Tag det roligt og lytte , lytte til stilheden i dig .
Jeg har engang fanget en fugl bandt ham en
ledning til et strygebræt jern ville give ham mad, vand ...
og døde den dag min levende legetøj .Min første spil til
fange spillet dårligt resultat at have min bror bag mig
forårsager mig at udfælde en "hjørne ", hvor krakket sit
hoved indtil hvidlig væv var om .Jeg gik omkring 4 km at
gå op til bjerget og rygning kentucky til 12,50 dollar disse
møder min ven spiste lamper , kopper, som syntes ,
havde cirkus gået nylig i landsbyen.Mit første år i cykling
ekshibitionisme var mere min bror, to undlod at tilbringe
et par mursten og bare taget af ham pro hospital .Næsten
på samme tid tog en ferradela en gravid tæve og derefter
kuglerne tyveri , der fik mig involveret min bror hævne
mig om ladrãozito der senere ville være min ven og jeg
havde den skøreste bror til jorden.Denne ven var ikke
inviteret til min fødselsdag , men sørget for at tilbyde mig
min første lego og enestående i livet .Dage før 1.
kommunion gik med en ven til det lokale medborgerhus
og stjæle synden skiver.Det var kun begyndelsen .Så
begyndte jeg at spille es skjult og det er hvordan jeg
skjulte min mors bedste ven efterlod ham alene i huset
senere erfarede, at han var rædselsslagen , og opfordrede
til os der vi åbne døren .Venner spillede med cykler ,
biler, kugler , og kunne lide eventyr ... Endte med at gå
til at ske en dag synge janeiras om konger og få nogle
penge ved at bruge det så bare huske tilbyder pølser og
andre røgetvi spekulerede i 3. klasse og selvom læreren
blev erstattet , skolegården var i værker med sand bakker
og huller , men jeg vover, da jeg kom til værelset , og for
første gang for en sådan dristighed ville " føre en reguada
" og vovedejeg tog hånden før læreren ramte mig , den
anden foran eleverne og lod tilgivet .I solgte 4. år mine
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kolleger far kollektioner dækker , da disse kosttilskud ,
der kommer ud i dag i aviserne .Jeg husker den første
guiden hvor at sætte min mor tog mig og min far og min
bror og jeg så guiden til at røre dem i kønsdelene til mig,
at han turde ikke og kastede hende had var det første , at
afsky ilevetid.Jeg er en natal plus min fætter og min bror
og han får den første LP Pink Floyd - væggen, primaço
cool.Husk 1. kommunion til maj 1986 Kirken af remmen
sværd aske , var allerede en intens tur med stramme sko
.Det er tid til at forlade for Estarreja kommune , ryg
forlod venner og bekendte , fik at skjule min afrejse alle
med fordel for at forlade lige før skoleåret 4. år blev
opvejet af en efterfølgende skrivelse fra den lærer,
derviste beundret af min tavshed .Da jeg kom til Estarreja
amt jeg flyttede til Pardilhó , jeg har været et par
måneder, begyndte her min dag -til-dag , jeg kender på
det tidspunkt , hvad vi nu kalder bulling Jeg var offer og
frygtede , frygtede selv når de rejser hjemmefra
tilskolebus , var der en, der var glad for at " fugte suppen
! "1St job, som jeg husker var vaske bil til min far og
videregive lovforslag allerede skrivemaskinen , og han
betalte mig .Jeg gik ind i 5. år med særlig tilladelse , dvs.
et afkald ansvar underskrevet af min forældre eller værge
for at komme ind på 5. år i skolen c + s Brodick fordi
endnu ikke haft minimumsalderen .Nåede kun roll
toiletpapir og fumava- nået ønsker, at verden til at stoppe
i tide for mig at drage fordel af et bankrøveri , osv ... Men
i år jeg får min første grad i som nævner , at studerende
deltog i langrend1988-1989 skole komme i 15ºlugar ,
intet dårligt for en person, der endnu ikke er vokset , så
også have følt vokset til at springe nettet og gå købe
cigaretter.Han gik uden cykel bremser og brugt sålerne
på sneakers i min tidlige rygning alvorligt jeg skylder en
kæmpe sg nabo den bedste værtshus tidligt Estarreja
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foretrak buffet og ikke spiser i kantinen .Jeg husker den
1. begravelse ceremoni deltog jeg var min parakit skam
dette var blevet skåret vinger ... Han gik til at spille i
gården og klatrede en mispel , da jeg sprang til jorden,
smadrede budgie !Her begynder mine efterfølgere ;Jeg
faldt i søvn selv græde for at have mistet det dyr , jeg
endte med at deltage i en mosaik , og der gjorde hans
begravelse .Alle meget godt ikke være en kat næste dag
gå søge det !Resultat af denne historie ender med en
hund, der havde bedt om julegave men viste sig at afvige
på døren til mit hus , vi glæder os over denne " TEKO ",
og ender med at blive instrueret i at angribe målet kat,
bare min TEKO for at dræbe katten .Jeg selv ramt med en
sten på toppen af en lighter af nysgerrighed og det brød .
I mine tidlige dage af arbejde , morede mig i
wienerbrød , hvor han arbejdede , at skælde ... Han
endda tage avisen til badeværelset for at læse og røget
en eller to cigaretter dog på det tidspunkt ikke at blive
fanget af min bror og minsøster ankom med frygt for at
smide pakken ud af vinduet i bilen .Jeg havde en
oplevelse med ulv skygge : var tabt , men
fundet.Beskyttes, men kun ved valg.Fodring af din
fingerfærdighed kemiske stoffer og afgørende vand .De
renhed egen "skygge " lag for eventyr og havde en
landing, Caricuao .Som ulv var beskyttet , men ved
holdning alene, nedsænket i tilsyneladende ensomhed.I
dag som jeg skriver Caricuao ulv , jeg står over for din
verden og fortolke den.Ven uafhængig ikke leve uden
deres vilde natur , men en reel newbie velgørende liv ,
embryo i Caricuao hvor jeg dimitterede har loyal ung blod
, især ærlig en frygtløs natur, hård i det væsentlige , men
fair og respekterer din venfølgesvend og ven .Så trofaste
rejseledsager og meddelagtighed altid fortolkes med
varme og stilhed .Jeg boede lidt nok til at opfylde
15

skyggen af Caricuao " gader ", og virksomheden .Men jeg
så modet ulv og han etablerede stum og lovpligtig
fortrolige ven link for deres frihed .Hvis der er én ting
ulven havde var frihed , var alene , alene!Og gratis!
Shadow Wolf extrahuman glødende energi i deres måde
at være .Med sin gøen pålagt deres vilde uafhængighed af
generne af naturen .Besluttet at dele deres åndelige torsk
alene juleaften med ulven , eller rettere skygge Caricuao
ulv mens forbundet af en gratis skål i kor broderligt også
dele deres drink.Vi er alene ved valg ?Selvfølgelig!Vi er
frie til at tænke som former i naturen .Det var en gave til
mig denne jul , ulven Caricuao , men han vilde for
medfødte genetiske miljø er trukket af deres kromosomer
til følelsen af fri tilstand af renhed af sin egen natur
.Gådefulde som den livsform , men drevet af lyst til livet
og nyde din ensomme , men frie hænder nogen
begrænsninger eller indførelse .I og skygge ulv er venner
, er ukarakteristisk i sin måde at handle utraditionelt
tvang af andre, vi er frie i hænderne på naturen og så vi
vokser , og hvad vi inducerede infiltrere os .

Jeg fik til at være mere end 10 min especado kigge på
min fars kæreste og troede , troede, at hun i det mindste
gjort en støj skulle have nogle problemer .
Jeg har altid kunne lide min bror , men han
engang slog mig med sin knytnæve og slog identitet min
far, da jeg flygtede i pyjamas med gaden Pardilhó ,
Estarreja amt og endte i baghaven nær brombærbuske
.Indtil jeg havde lagt på makeup sædvanlig afgang
søndag på grund af mærker på hans ansigt.Han gik uden
bremser og brugt sneakers til at fange , jeg solgte den
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cykel, du red uden dæk kun med fælgen tilbyde min
bedstefar og solgte det til vægten , hvor jeg lavede $ 300
for det.I denne skole ender jeg med to negative ,
hinandens matematik håndværk , jeg aldrig indset det var
så slemt i manuel arbejdskraft.Naturligvis involveret af
samfundet og dets skikke begynder i 1989 at spille
fodbold indtil udgangen denne karriere i 1998 som
atletens sportsklub Estarreja ligesom praktiserende
fodbold startede som centrum- boom nå et mål af 3 i min
lange karriere ,men det var en uddannelse match mod
Ovarense .Derefter som de voksede blev tilbagetog i
centrum forreste position , jeg rejste til langt til venstre ,
derefter til højre midten derefter gennemsnitlige center
for at få beskyttelse i den centrale og frigivelse
positioner.Det var kendt i slutningen af min karriere som
en atlet af en berygtet anti fairplay , endnu ikke registrere
den 2. mål scoret på den dag, jeg beder træneren at
være holdkaptajn og spille central midtbanespiller ,
scorede et mål i det spil ,gjort en forskel og red afstanden
fra midten til den modstående mål ved at lave en "
cuequinha " målmanden .Tænkt på at tage stifter til
fodboldkampe for at gøre stykkerne på området .
I 1990/91 deltog i 7ºano i gymnasiet Estarreja ,
var dårligt integreret med denne skole for at være
oprørsk og bestået den historie, jeg en dag onanerede i
klasseværelset, bliver døbt af historien professor som
havende Patriot missil - at på det tidspunktIrak-krigen ,
uundgåeligt misbilliger år 4 negative.Hvad såre mig mest
var portugiserne , fordi det var den første og eneste i min
skole karriere .Besluttede at vende tilbage til Brodick
skole, hvor havde det 5. år .Efter 1991/92 akademiske år
7 skole c + s Brodick første år skal tilnavnet "AIDS "
blandt kolleger , der kommer til at have misbehaved
berømmelse dog skole succeser var mig tillade
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Beståelsesgrad allerede ihøjde , når de konfronteres ,
hvorfor du er kommet fra Estarreja til Brodick siges at
være blevet bortvist fra skolen Estarreja .Gennemborede
lav densitet disketter at fordoble kapaciteten i samme
gjorde ham med en håndboremaskine , kom til at gå de
Estarreja lektioner til Brodick på " cykel " med vilje gå
efter indtil æggestokkene , stjæle tyggegummi og slik til
supermarked .Det bedste spil jeg lavede i min karriere var
efter en direkte og var imod stranden klubben indtil den
van kom for at hente mig hjem .Jeg sætter en flue i smør
sandwich til en ven ved navn " MINETE , " den første
pornofilm jeg så undrer mig , en kvinde havde pik og
patter samtidig noget, der mindede ham , var en anden af
slanger og ål , min far scener... Blandt rejser for Estarreja
og Brodick havde efter en cp til at gøre , men som
tobaksafhængighed var begyndt at forværre frem for at
købe passet ... Jeg var allerede på et stadium kun at
blaffe at have lille ændring for tobakog gik til bageren
spise halvdelen brød drikke en øl Litrada sokker med
kolleger .Derhjemme min bedstefar skød fra en luftkanon
og bly rikochetteret og næsten ramte mig og hørte den
summende af projektilet .Jeg gik engang til en
fødselsdagsfest, Nu tosset af narkotika brændte et
tyggegummi og blev sort efter gør at tro på sit eget parti
, der var hash .Før du går toget ringede til min venner
hus og stjal flasker champagne til min far og drak før
træning kommer flere gange for at blive udvist .En dag en
af hans venner tog sådan fuldskab , der måtte indlægges
.Hans far kom til at ringe til min making klage .Inden
fodboldklubben havde særlig uddannelse, var dette vores
modstanders hold udvalg af Aveiro på jagt efter nye
talenter .Udføres en formidabel træning og det er når de
sætter mig til at træne i Aveiro udvælgelse og fik endda
en placering.Aveiro sæson 91/92 fodboldforbund spilles
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som en angriber , descaindo til venstre side , var en
erstatning for en spiller, der senere var fcPorto.11- 071992 i udvælgelsen sub- 13 ville have et møde , hvor de
står over for valget af Aveiro med udvælgelsen af Leiria
slutter sæsonen 91-92 , var her i dette spil , jeg havde
min chance og gik ind i den anden halvdel somrapporteret
af tidsskriftet Aveiro , tirsdag, juli 14, 1992 - Aveiro , 2 Leiria , 1 " spil på sports kompleks af s område.Jacinto ."
Til gengæld bade , Aveiro hold løb på banen med en
anden bestemmelse .I modsætning til den første del ,
hvor leirienses dominerede , fortsatte Aveiro at tage spil
konto og bedre udnytte modstanderens forsvar , gav en
"om ansigt" til resultatet.Nåede udlignende mål gennem
mauriske Filipe der flød ind på Beacon baggrund " .Jeg
ved ikke, hvad jeg gjorde i det spil , husker jeg at have
gået så vidt som til at være ude af stand til at fange
boldene , eller var for langsom eller var meget hurtig ,
men i sidste ende er der ville blive scoret 3. mål af
minfodbold karriere , dette år var der ingen turnering
mellem landshold af økonomiske årsager , du kunne have
udviklet sig mere ?Man ved aldrig .Kom det akademiske
år 1992/93, og som deltog i 8. klasse i skolen c + s
Brodick og allerede røget alle intervaller , det var en rebel
med afvigende adfærd .Han fortalte en ven, der var i
militær skole , fik jeg at komme i en fransk klasse support
med et toiletsæde på hovedet siger det var dig toilet ,
havde ingen modet til at stå over for øjnene af min far ,
indtil den første indlæggelse,tygget urter før gå hjem
efter den første fodboldtræning og sidste gang jeg tog en
slå , spillet i en uddannelse er blevet påbegyndt , " tog en
" og overfaldet ham og fortalte ham at vente på mig
derude, som stadig tog mere , oghan ventede ... indtil mit
hoved var imod tjære han havde kaldenavnet på den "
Pardilhó " .Jeg har den første diskotek i mit loftsrum giver
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det navnet ku * .Steg med en ovenlysvindue i toppen af
bygningen , og kom til at have tæpper på taget blandt
andet med mine venner røget uld flere gange , med nuno
en af mine venner fik mig til kanten af grænserne nær en
pejs , forlod en ugle , derjeg var ude af balance og
forårsager mig næsten falder fra taget .Blue Ray Blue Ray
rasende invaderer mig være flammende energi , der
flyder i de beskidte porer fordomme og intolerans , at
denne blå lyn vil strejke .Den produceres af alle væsener
lys ruller op i enheder uden vanskelige skam for ikke at
blive indviklede uskadelige kunstighed af .Denne laser lys
gennemtrængende og usynligt trænger til det usete og
ubemærket .Det er en psykisk og mester lys i antagelser
relateret til en skillevej egen psykiske .Diskret og
uskadelige årsager gennem sin stråle sugning af giftige
tanker og forudfattede meninger til deres egen gift og
dens modgift.Tagluge , røgen der gennemborer baggrund
af de skjulte sind klude erindringer fortrydes i hovedet
uden retning og handling , handling , denne motor , der
køler trinnet med hektisk tanken om langsom og
ukoordineret massificadora sind .Piercing det begejstret
for inaktiv tid er op og fordeler hjernen og spændende lys
Deambulante
elektrisk
stimulation
.Intensiverer
i
fortryllende og lammende kropsmasse , som en
desencadeio rim i volapyk .Disse ovenlys kommer på hver
ende engineering hoved ." Nogle mennesker har aber,
andre kun kviste !" Andre lys, tilslører hovedindgangen ,
jeg ønsker trænge kviste med erindringer , tanker , korte
liv levede uden hyppigste årsager , men med mange
minder .Memories , der skal oplyse sind for evigt åbnet
eller lukket i kister ... Ia søger VHS-bånd , og ikke at
have penge til at betale huslejen op spredning i tid og at
dele sjældent stige sov tænke på, hvad var .Jeg har
endda kassetter måneder at akkumulere.I 1993 begyndte
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jeg at ville tage mine penge og besluttede efter et kald til
at arbejde for en spillehal.På det tidspunkt var han 15 år
gammel og havde set en masse autoritet , som holdt
orden plads og forbyde dem under 16 i at komme ind
.Kom den første kontakt med hash og det viste sig senere
forbrug over 17 år efter .I dette miljø , jeg kontakt med
andre virkeligheder , men benægtede nogensinde, og jeg
nægtede at anvende heroin og kokain , som at sige , at
jeg gjorde i hele mit liv ikke var i orden eller formål dvs
jeg kan have været " brydes ", men aldrig forbruge.Havde
forkerte holdninger til forbrug og allerede en berømt "
kunstner " at være studievært på enden af skoleåret part
af 9. klasse finalister i 1993/1994 .
Generator, generator eller generator kærlighed elsker,
hvad brændstoffer ikke virtuelle kødelige begær , og det
følelsesladede link på gennemsigtig kysse og tørstige
efter noget afgørende for udviklingen af følelsesmæssig
energi og elektriske bånd .Denne generator leverer egoer
og personligheder med skjulte ansigter i daglig
repræsentation som i at tage morgenmad eller aftensmad
, eller vand , der fodrer energien af dag -til-dag .Ingen
masker eller sønderriver tanker, enquadramo os i
virkeligheden energien af kærlighed eller kærlighed
elektrificerende energi og skarp piercing og repræsentant
ser kærlighed og ensomhed , som lever fodret af et kabel,
der aldrig lukker ned , en ubestikkelig magt, mensandt,
for evigt !Altid tørstig elektrificerende ønske om at se og
nogle tålmodighed opfundet monotoni dagen og skrå
flader , der repræsenterer noget i elektrisk medium er
løse ledninger.Vove sig ind i fantasien af den medfødte
motor og banebrydende realiteter , men med choker den
øjeblikkelige kontakt.Kontakt afgørende for motorens
levetid , motor , at den konsensus virkelighed af de
levende og ikke være til stede , men uvidende om andre
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virkeligheder næsten umærkelige til det bevidste ønske ,
men det er der!Der er altid til stede i betydningen
umiddelbar mulighed , så medierne kan ikke være våde,
ikke dias i tanker om kærlighed generator midler og
ressourcer ;om kærlighed generator er altid på jagt og
enhver anden ikke- virtuelt miljø og kontrolleret dette
meget være for at hengive , så kan ikke afhænde dig af
den fornøjelse det genererer , og breder i disse
allestedsnærværende ansigter sjælens brik du altid
ønsket at kvæle.Fordi du ikke kan disponere over et
stykke , da energi er en og multikulturelle i sin følelse af
tilfredshed , tilfredshed , der udvikler forskellige
virkeligheder , for vi er virtuelle og imaginære , kun i
nærværelse af andre eller sig selv i spejlet gemte den nye
lovgivningsmæssige beføjelser i hovederne påneutroner ,
at disse er de rigtige dyr af lys.Lyse drager kan antændes
og strøm gennem os og revitaliserer os dagligt giver os
styrke og mime skinnende væsener og vildfarne , ja !
Walkers fordi det kan være den kraft af lys eller syge og
rekreationshjem undertrykkelse, krænkelse af den
dualistiske og undertrykkende virkelighed .Ikke abatas
dig om denne aktuelle negative poler infiltrerer det
underbevidste og reducerer dybe smerte oppositionel
kritiske
personlighed
,
fodres
du
hellere
den
transcendente virkelighed og positivitet af anti kemiske
og kemisk feeder kredsløb af ånden i innovation og
præstation , realisering , at dettekan ikke overføres som
fødere hektisk kapløb mod ingen fornøjelse , men trækker
sindet til bølger af tanke og fremsendelse af
dette.Overførslen af tanker er reel og udvikler kredsløb og
ingen kan benægte disse kredsløb har aktuelle spreads i
den tidløse luft af fornemmelser og fornøjelser
undertrykte , fordi vi alle begynder at eksterne stimuli af
beta-blokkere , men at forbedre vores tørst efter livet
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.Disse impulser påvirker derfor vores tænkning og til tider
konflikter opstår eller udvikler i tanke, men der kan
bringe lykke , at spændingen af protoner vil føre til den
ydre virkelighed .Blåt lys udløste stærke følelser blåt lys ,
der løber gennem broer og trapper og infiltrerer magt
følelser, feeds vittig udvikle dette potentiale , der glæder
sig over dens ultra følsomme bjælker skønhed
gennemsigtighed veltalende venskab, der søger lidt "blå",
stærkere, mere intens , og udvikler sig i os
konstellationer med dybe forgreninger følelse og blive
fremmedgjort , at Hertz bølge .Denne magt påvirker skrå
sind blottet for følelse af levende, turkis påvirker dyb og
varig venskab , det bærer selv magiske stråler af galskab
og glæde elskere af sjælden skønhed og forfriskende
.Trådene i tusmørke intensitet hun udvikler og overfører
energi og varme beskyttende af ondskab og henrykker
med smerte og stilhed, nej, ikke en maske, der unddrager
sig os og omhandlede os abstrakt tænkning , er det
snarere et stærkt lys og intensivere fornøjelsereelle og
imaginære , men det påvirker , og som altid påvirker
hende til at flytte og køre ud grænser for den iboende og
vedvarende venskab .Hun forelsker og hvordan det blottet
for grunden , men serverer mad til følelser, kommer og
bringer glæde og begær lækkerier , at nydelse er kalorie
og invaderer alle i en vanvittig spænding denne primære
farve, der ligger ned og ruller abrocha ophobning
afenergier , der er tomme med tiden, men det betyder
ikke forsvinder i denne fremtid , dvs. er altid til stede ,
beskyttende , ikke lader os udvikle niveauet for
ukontrollabel lyst fornøjelse.
I 1994 begyndte jeg at lære elektriker , og der
opstår et kaldenavn , som jeg stadig er kendt af nogle
som " Faíska " dette, fordi jeg tog et chok i en løs tråd og
i slutningen var der ingen elektrisk strøm.Jeg begyndte at
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deltage natten og derefter i det første besøg i 1994 til
disco formørkelse, jeg blev " Catch- kopper " Jeg husker
stadig den dag have foretaget en udåndingsprøve , og
resultatet før betjening det var højere end 2,0 .I aften var
fantastisk , jeg bare greb flasken hele diskoteket og at
blive båret af en af lederne huset med hovedet ud , og
der forlod mig hjemme , det var et under , at det sidste år
af formørkelsen sommer får jeg til slutningen
sombartender gør skud og bartendere til at erstatte midt
om natten , der ikke længere kunne stå .Jeg forlod skrider
frem, og jeg får æggestokkene , sluttede det akademiske
år 1994-1995 til 10 år Sportsplads skole joseph Macedo
fragateiro , var altid det værste i form af ed.Fysisk og
sport dette også var på grund af min dårlige opførsel , jeg
har selv en lægeerklæring i svømning praksis højde
henvise en allergisk reaktion på klor , men hvad jeg ikke
vidste var svømning !Havde et fodboldhold , der blev
kaldt "Les bufons " eller peidolas og kom for dem at rejse
midler i det kommercielle område i Estarreja .Med
fuldskab gjorde mig passere gennem PJ i Aveiro med en
anden ven , gjorde etaper før den globale beviser på det
sekundære hvor " ubåde " øl og kage blanding blev i spøg
.
I rejsen af finalisterne i Bayou supermarked nederdel med
hengivenhed født af øl , som vi tog ham til den lejlighed,
hvor vi mødtes - sidefoden af de nævnte lejlighed tomme
flasker .I anledning af årsdagen for min kæreste på det
tidspunkt fik drukket Furadouro mig, så jeg endte med at
falde i søvn ved bordet stadig kun var kommet suppen ,
og da jeg vågnede kastede op bordet efter middagen gav
mig et lift hjem , og jeg ønskede at være en festog ikke
er hjemme.Til min atten så filmen Trainspotting altid
fundet enorme vittighed , fordi manden i et toilet og
fordybe sig i et hav af turds og ofte samtalen med min
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bedstemor kunne lide at tale med , hvad der kommer ud
af mig , er, at lort der er bullshitmin ETA den sekundære ,
der gjorde mobning endnu ældre de blev endda
skræmmende i min bror bryllup fest med 3 flasker rom og
mange skud og greb blinds morges kaste op .Jeg blev
mester for holdet døbt " tjetjenske " i fodboldturnering
fortsatte mine fremskridt og i 1995/96 allerede i 11.
klasse skole José Macedo Fragateiro kunne få overgangen
til 12. klasse , men med matematik og fysisk kemi tilbage
,aldrig fik dem komme sig .Jeg sprang ud af en klasse af
vinduet og gik gennem døren til at sige, at han var gået
på toilettet lærer, der var direktør for gruppen sagde, at
det ville fortælle mine forældre, og jeg påberåbt der
havde problemer derhjemme .Men red kører og klagede
for meget af en muskel , og som senere kom til at blive
betjent i tilfælde af en brok i 1996/97 , at have undladt et
år vil være truende militærtjeneste , som den militære
kontrol overveje mig uegnet, klagede til mig, at der ikke
kunne køre , fordi det gjorde ondt mine ben .Det gjorde
de tri- turbos venner dvs. samlinger af 3 filtre.Forårsaget
Bulling situationer , der påvirker gruppen " bag " skolen
var dem, der overspillede eta .Fremme møder til 4 og 5
personer i byen æggestokkene frokosttid , reelle angreb
på ytringsfriheden og gæster, der samledes med min
bedste allierede nuno coagíamos de sædvanlige
kønsgrupper
.Erklæring
rådhus
Estarreja
,
jeg
transskribere : han fungerede som en skærm i den
erhvervsmæssige program for børn i 1. cyklus af
grunduddannelse " aktiv ferie" i månederne juli, august
og september 1997. " Jeg bekræfter, at de leverede
tjenesteydelserer blevet bredt anerkendt og rost både
interesse og engagement demostrados eller fortjeneste af
arbejdet.I Santarem efter siger han skulle Expo gik hjem
af nogle venner , der kommer til at give en prut og at
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sløre mig alle have smidt ud af vinduet boksere gentaget i
år 1997/1998 12. år , hvor jeg bebrejdet for fejl
dedikationsammenslutningen
af
eleverne,
at
året
begyndte at køre .Ventetiden og han red vel ønsker ,
ønsker hoppe, springe og rygning gik uden at rulle
destination angst varierer med alderen , selv om altid at
leve i ansiosíssimo tilstand venter på noget , vi altid vil
have noget , alt i os står som Willufrivilligt selv.I år har
jeg udarbejdet følgende afstemning forslag : Det er med
stor beslutsomhed og ansvarsfølelse, der candidatamos i
dette valg sammenslutningen af gymnasieelever José
Macedo Fragateiro .Vi sigter på at fremme kulturelle og
rekreative aktiviteter for at hædre denne skole , er det
hårdt brug for at indføre internt og eksternt.For at nå
dette mål , vi foreslår : - realisering af en finalistas- prom
fremme kulturelle og sportslige dage tildelt for hele
studerende
,
herunder
en
ungdomsuge
,
fodboldturneringer , basketball og volleyball (mænd /
kvinder .. ) .Forbered månedligt, for at danne og oplyse
eleverne om de samfunds- problemerne tilskynde til
oprettelse af en skole avis debatter - uddannelse
associados- erhvervelse af et billardbord fodbold ungdomsuge dagen med forskellige aktiviteter kontaktmed den "gennemsnitlige" for at fremme
aktiviteterne i vores skole , og især den studerende
foreningens initiativer."Vi regner med din stemme " liste det er din forening liste - giver den fyr for vocês.na
kampagne uddele kondomer af studerende og holdes
kontakt med sundhedscentret for de kommende debatter,
som ikke kommer til at indse , hvorforsundhedscenter
ønskede eleverne forblive private klasser til at deltage
.Under kampagnens slogan , "give den fyr for dig! " "
Følger vore skridt " og endda " spille vores musik , " med
Socialistpartiet plakater , der støttede denne kampagne
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ved at give hovedkvarteret ønskede et bidrag , eller til
militantpartiet blev de militante ark fordelt , men ikke en
militant har opnået denne politiske kraft i vores forening
.Som for de øvrige projekter direktionen købe billardbord
fodbold og får halvdelen af de 20 granater , der koster
hver kamp .På dagen for indvielsen og jeg citerer : efter
valget videregivet sidste 14 JANUAR, 1998 mellem 10 og
20 timer.Deltaget i to lister , og B , hvis repræsentanter
er anført i ansøgningsprocessen, ved at registrere , at
handlingen har fundet sted inden for normale grænser
.Efter lukningen af meningsmålingerne , som er 740
elever , fortsatte vi til at tælle stemmerne ., Hvilket gav
følgende resultater: ti hvide - femten stemmer stemmer
nulos- 507 stemmer liste a- 208 stemmer liste B i
henhold til afstemning listen har vundet den samlede
vinder i første runde besiddelse blev ydet afforeningen
stemte sidste år, at følgende giver en vurdering af
forening i forhold til skoleåret nitten hundrede og syv og
halvfems .Efter denne præsentation ikke vises nogen
positiv saldo .Det skal også bemærkes, at den tidligere
Foreningen har i sin arv et skrivebord , et metalskab , en
stol , en bænk og to skakspil ( ufuldstændig ) .og intet
andet at tilføje sluttede session , som denne protokol er
udarbejdetat efter læst og godkendt , vil blive
underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.Dage
efter kampagnen er en anonym klage cirkulerer den
skole, hvor jeg var tilnavnet Lion King og Al Capone ,
fordi nogle gange gjorde mig gå gennem sådanne tegn i
klassen , de ting er kompliceret at min side blev det også
set af direktionensom en forbruger af hash og ifølge en
skolepsykolog hovedmanden .Ved udgangen af 1998 til
æggestokkene
psp
åbner
undersøgelse,
og
der
politiundersøgelse sigende den anonyme klage jeg var
søn af formanden for Estarreja kammer og var leder af et
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netværk menneskehandel.Havde bare ryge en joint , da
jeg trådte på politiets faciliteter , benægtede forbrugende
og havde forsøgt og ikke lide , da der ikke længere havde
kontakt eller oplysninger om min forhør i den trup
æggestokkene .Dette år på prom under mistanke og
beskyldninger om manglende betaling af denne middag,
umoralsk , fordi den blev betalt i de følgende dage med 1.
arbejde med min bedste ven på det tidspunkt , listen der
anvendt følgende år var bange for, at vi ikkevi betalte den
middag, som blev foretaget , rygter .Den January 98 er
jeg inviteret til uge af uddannelse, bragte minderne om
hans EXA .Jorge Sampaio republikkens præsident , der
tildelte et foto med dedikation "til gruppen af Aveiro ,
især til og fra skole José Macedo fragateiro , med et
venligt knus " uge af uddannelse 24 JANUAR 1998 republikkens præsident , havde frokost ståendei elmuseum, hvor mødt præsidenten .Samme år kommer
mulighed for at arbejde på diskoteket i pildrinha
Furadouro , der som bartender underholdt gæster med
flasker og jonglering tricks , der bringer til at tænke på
filmen " Cocktail " var en aften, hvor alle blottet mig, og
jeg havde på fornemmelsen, at diskotekethavde
flammede op at tro dette , selv efter vågen , når jeg er
alle sløret smide trusser ud af vinduet, falde på en
paraply af en cafe , dage senere er mor til en af mine
venner til at returnere allerede vasket undertøj sige,
atMåske var faldet fra oven.Det var almindeligt at drikke
2 flasker gyldne strejke en af absint sammen med min
partner .Indtil til en fest jeg betjener en kunde foran
chefen og begynde at fylde glassene spreder væsken over
tælleren og blev straks fyret .Kort sagt var en af lederen
med en klient og jeg tjente dem to skud sprede alt, hvad
han lige har sagt : Kom ud her !og den dag i dag ikke
mere talte til denne mand .Jeg deltog i et bryllup bedste
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ven af min bror , jeg røget ukrudt i badeværelset og fik
drukket mig, så jeg lægge på bordet en sko og gjort
mobiltelefon.Natten altid ledsaget af briller og forbruge
hash bruges til at skrive Einsteins formel på skolen
dækker 1998-1999 monho bar - bartender var her et par
måneder til at tjene kopper.Realiseret en endelig fest
2ºperiodo , som sædvanlig samtidig disco Phoenix han
slog 900 mennesker i den første monho bruser ramte 700
mennesker imod næsten 200 andre mennesker i den
rivaliserende parti var en succes.Efter festen tog alle spise
sammenslutning af elementer ud betaler ejeren af monho
middag ikke at give dette , ikke flere penge til festen
.Dette år jeg startede min medarbejder rabat som Philips
, fabriksarbejder , hvor jeg arbejdede to måneder til
næsten to uger af fravær .Inden da fik et job i Uniteca /
Quimigal .Gik bartender / entertainer med min jonglering
tricks i dacasca disco var her, at forbruge min første "
tablet" brød i to og tog på forskellige dage halvdele
syntes , at intet jeg gjorde var at kroppen hastighed ,
fxdefoliate en hel magasin og ikke læse noget eller
komme hjem og sætte musik og få for at holde trit .Det
var den første og eneste oplevelse af dem.På diskotek
dacasca de public relations og sikkerhed, når jeg gik til at
søge en anden dag i arbejde fortalte mig, at jeg i går med
flasker og min jonglering havde ramt hovedet af en
kunde, der var gået til hospitalet forlader nyhederi avisen
, for det hele var en løgn , og jeg havde troet .For en
forsinkelse på tre timer var jeg med en kæreste derhen
og jeg er erstattet af plukke briller og fyret på stedet
.Åbnet en ny bar i Estarreja Jeg har været i årene 19981999 som bartender / dørmand helte af baren, en af disse
nætter låne en bog om " dørene " og dø " amerikansk"
blev opsamlet ved træne ham og min bog.Jeg kom til at
foretage en indbetaling på $ 100 for at kunne hæve $
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1000 ... for to år som pedel og endda brændte døren med
benzin motorcykel , men aldrig drillet eller involveret med
nogen.Organiser en nytårsaften 1998/1999 i Heroes Bar
\u0026 venner Faíska organisation opkald alle venner til
nytår .Mando alle bar mæcener forlade før midnat til sidst
forlade baren og nytår.Jeg gå til linjen æggestokkene sten
hvor jeg overfaldet af reklame i virksomhed til en anden
begivenhed , der er indgivet en klage til politiet , og de
går til en bar , hvor de får at vide, gik fra askebægre
indeni, ren løgn .Jeg kom til at gå til anklagemyndigheden
, men jeg fulgte ikke sagen op for manglen på vidner.På
nytårsaften 98/99 - helte av bar .Salreu Estarreja
Viscount red et program, hvor : de 12 klokkespil i en nat [
og dag ] ... DJs om kontrol bosat Sergius gæst djVicky og
inkognito .I midten af partiet og for at klæde mig gå hjem
for at feste og mine venner dukker op, sat ud alle kunder
i baren , hvor han var, natportier årets udgang.I tanke
sætte spørgsmålstegn ved den rækkefølge i alfabetet og
kommer til at tænke , at ab eller abba var meget forude
jeg tror oprette et sikkerhedssystem blandt mænd typen
blinkede eller røre og føle hinanden og gå i hast at seder
var ondt eller lider og hjælp.Se tv og jeg tror sidefødder
indeholder meddelelser til mit sind ser jeg den kanal FTV
og jeg tror, den dag vil modtage Nobelprisen .Jeg har
tænkt en gang spise menneskelige organer og var en
fødevare butik for at kilo den dag troede glasskår i gaden
var diamanter , var at se filmen SNATCH / svin og
diamanter i film i Aveiro , når jeg synes er skuespilleren i
filmen ,begynde at fjerne deres sko og komme ind og ud
af biografen , det var min film .I Estarreja kørte i
ultimative frihed til at handle i nærheden af floden og
tænke på klatring til træerne, metho halv krop i floden ,
og jeg tror, jeg er et geni , og at mr .Republikkens
præsident observeres mig , jeg har kontakt med køer
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græsning og forsøge at kommunikere med dig mine
tanker .Jeg tror, de er mig stjæle ideer og gøre mig vil
gøre skade , jeg begynder at føle mærkelige ting , for at
isolere mig , gjorde ting som revolverende hele rummet ,
læse psykologi bøger for at forsøge at forstå, hvad der
skete
med
mig
,
jeg
begyndte
atdelirium
,
vrangforestillinger om forfølgelse , eller at han var ved at
blive overvåget og kontrolleret af enten tv eller i aviserne
af dagen , kommer til at tænke , at min far ville købe mig
en bar , og det var den største i verden , der kun bizarre
ting , der førermine forældre til at være meget bekymret i
denne generelle hurlumhej nogen ringer GNR og
brandfolk stadig transportere mig til hospitalet , som løb
adrift timers vandring , indtil jeg fandt af militæret af GNR
, der fortæller mig, " vi var bare på udkig efter dig"jeg
taget til hospitalet i Aveiro , efter den psykiatriske
nødsituation Coimbra .Taget af brandmænd spændes på
en båre efter samtale jeg tænker jeg vil tage en
indsprøjtning , og jeg vil have med pigerne efter samråd
med lederen af psykiatrien , men kun tog injektionen ...
Når jeg vågner jeg i et rum i psych menighed ! ?Flygt ,
jeg tog en taxa og gik til Coimbra , hvor Estarreja sagde
taxachauffør at vente og gik at advare min mor ... Den
næste dag jeg er tilbøjelig til at tage en pille sendt af
psykiatere ikke at vide det var målbevidst at føle sig
dårligt , bederville føre mig til hospitalet , opholdt sig
mere end 20 dage i henhold til fysisk tilbageholdenhed
system, der er bundet med et bælte i seng !I Estarreja
velkommen Intermarche forekom mig en invitation til at
indtaste et nabohus , jeg kom til at komme ind i haven
tænker dem, at jeg var en tyv og endda lykkedes at gøre
en klage, men efter at GNR sagde, at han selv ser for mig
og tog migtil hospitalet .
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Der er afgang sammenlignes med et jordskælv i det
sociale liv , at få svækket i de kommende år , jeg kom til
at have frygt som: gå til cafe , frygter, at koppen faldt og
folk kommentere mit navn .
Hvordan 3ºescriturário i 1999 var fordelingen af
post og registrering af licenser på det tidspunkt descolorei
hår , distribuere posten bil uden selv at brev inden for
omkredsen af den fabrik, hvor det var på rejse på 30
kilometer i timen , ønskede at føle den første gang en
bilkomme til at have en ulykke forlader kofanger og
havde endda at retfærdiggøre .
Jeg sover ikke , fordi det ikke vil sove , jeg
ønsker at leve her snarere en hindring , der holder mig
vågen jeg se det i øjnene med søvnløshed .
Jeg indskrevet i kostskole Luis de Camoes ,
portugiserne beordrede en ligestilling af 11 værdier, og
spores ruten ved lønpoint til ungdomsuddannelserne .Ipj
erklæring , udøvet information animator funktioner som
stipendier , mellem 01 fra marts 1999 til 5 februar, 2000
gik til skolerne at annoncere sunde vaner for unge .Jeg
begynder at se online pornografi og at have kontakt med
chats."I udøvelsen af deres hverv var interesseret og
dynamisk leg helt deres opgaver , især brugerne af
tjenesterne , formidling af information af interesse for
unge , ajourføring af supportoplysninger og kontakt med
det portugisiske institut for unge" Aveiro , March 09 2000.
jeg gik til Tenerife alene i de sidste dage begynder at
tænke over kvinden i mit liv, og jeg skriver 3 kort med
navnet på Raquel Mamede - Bombarral Portugal og sidste
dag jeg modtager et telefonopkald i hendes Bayou
simulere en dårligtil rådighed sammen med en kæreste
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på det tidspunkt vil jeg have lejlighed til at være sammen
med Raquel og tilbragte et par timer jeg befinder mig
med ex .Girlfriend at sætte en fast spoon i klokken og se
en af mine venner at hoppe fra den ene altan til den
anden advarsel mig af førstnævnte .Da tidligere øjeblikke
hun sprang også og kom til mig, jeg løb hen til det rum i
lejligheden og gemte mig under plader af min bedste ven
på det tidspunkt og hun spurgte, hvor var Filipe og jeg
forlod arkene og sagde she'm herflygtede fra lejligheden
jeg jaget gennem gaderne , der kommer til at passere dig
et trick for at få at berolige hende ned .Jeg kan
studentereksamen 1999/2000 ansøger med en endelige
karakter på 16 point - æggestokkene December 11, 2000
, havde en scanning i det tværfaglige område forlod
halvdelen og derefter gik ud her konkluderer levere en
anden lærer , tilbragte to dage gå til dinkontor undskylde
for manglen på ærlighed lærer gør yderligere
undersøgelse og tildeler note 20 , den maksimale score
for sædvanlig lærer var 16 point .Jeg fik noterne fra 11 til
portugisisk, engelsk til 15, 15 til fransk, 17 tværfagligt
område , 18-18 filosofi og datalogi, kopiering i eksamener
, så få bestå kurset .Mens han studerede arbejdede i
halvmåne gik officielle hotel med den professionelle
kategori af "modtagelse Trainee 2. år " siden den dag 8
Feb 2000 indtil den 31. maj 2000 " erhvervede viden på
dette hotel i afsnit reception / conciergeog bar .Påvist i
hele denne periode stor evne til at lære , usædvanligt
engagement og ansvarsfølelse .Vi prise din tilgængelighed
og dit forhold til os alle.Ovar 28/07 / 00.aqui sov på
værelser havde parterne i baren og gik til puljen i fravær
af de ansvarlige.Havde en disciplinærsag for angreb på
kolleger bar fordi det gjorde mig føler mindsket , fordi
han vidste, at han var blevet indlagt i psykiatrien.Derefter
gik jeg til Lissabon og fik en tæller medarbejder job i en
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café i indkøbscentret var imaviz 2000 havde for vane at
deltage i en natklub i indkøbscenter, hvor hun dansede
indtil de wee timer forestille mig den bedste danser på
det tidspunkt havde med mig en flaskepopper'so der
indåndes før ind jobbet lugt og se på himlen foran Hotel
Sheraton , var denne flaske min 2nd erfaring med
kemikalier , men gik tilbage i at gøre det mere jeg
forsøgte dette i mit liv.Deltaget i personale Estarreja
Carnival 2001 - Fastelavn eller ingenting !Fastelavn eller
ingenting !Erklæring rådhus i æggestokkene - opdeling af
kultur, bibliotek og historiske arv .Det erklæres , at han
fra en stilling som administrativ medarbejder , på
kontraktbasis for en tidsbegrænset periode af 6. august
2001 til den 30. maj 2002 i kundeservice tjenester til den
kommunale bibliotek af æggestokkene og Museum Julio
Dinis - et husOvarense ", som gjorde stor ansvarsfølelse
og engagement " havde biblioteksdokumenter og gjort
forsvinder registrering af " håbløse tilfælde " 2001 - GNR
hospital mellem Leiria Leiria og kampen er der en klage
fra radio af en lastbilchauffør, der skulle forstyrretransit ,
bt kaldes til scenen efter bilen rebocarem sige er der
ingen straf , call forstærkninger og føre mig til hospitalet i
Leiria håndjern .I Caldas da Dronningen troede se
snigskytter og folk , der så vinduerne 26/11 til 07/12
2000 på hospitalet spædbarn d .Pedro 2001 - jeg får intet
bogstav ved DGV homecoming med køretøjet , men har
intet bogstav og aldrig vende tilbage til føre få brev fra
retten straffe mig med en meget alvorlig overtrædelse
fine (ingen minimum) fortrydelsesfrist 30 dage tager
detbrev DGV der er med hende og siger at tage andre på
grund af denne lov for at være ledende på mindre end 2
år .Jeg selv rulle mit værelse og tænkning , der havde
kameraer filme mig, og at han blev set af spioner .I Leiria
tror Interpol red at arbejde med mig , da jeg satte 5,01
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cent .Benzin og betale € 5 fastslå, at han havde opdaget
formlen for at vinde og blive millionær .I disse dage
troede jeg , jeg havde russiske spioner under bilen.Jeg
tror, jeg er magisk og jeg styre bilen med sindet og
hjernen limet til maskinen bilen til en stadig konstant
rotation som gør mig vove en midten af vejen i undertøj
med en hoppende bold at vove sig ind denne bold
varlanceret i testopløsninger dronning og ramte jorden
foran retten og gik op til sit tag.Jeg stoppet af GNR
brigade kommandoen over b5 betragtede regionerne
Coimbra og Aveiro begynde at have forfølgelse af ideer og
omgangstider aviser i bilen bliver trukket ved kendelse af
bt Leiria .Liscont erklæring - Container operatører
arbejder
med
den
praktiserende
læge
kategori
administrativt.I den tid , jeg ville ligge på toilettet i
Liscont , havde jeg to måneder uden at ryge hash , og da
jeg vendte tilbage det ondt mit hoved begyndte
problemer med en tidlig exit Liscont dyb kærlighed,
kærlighed lidt føltes også glemt den nederste halvdel
mistede omvendt sig og levede.Rejste under skyerne fløj
under himlen været planeter Mars og Jupiter på Mars ,
besluttede jeg at elske dig og Jupiter havde du her er mit
væsen , flyvende fra planet til planet pen havde styrke,
havde energi , glæde varnoget, der formidles kærlighed i
blomst form.Havde solens styrke , flyttede som solsikke ,
havde villigt i nådesløs forfølgelse af noget brændende
var en drøm , en præstation , et mål, alt med lidenskab ,
uden dimension var stor , fantastiske kort meget kærlig
.Jeg kiggede ud af vinduet , jeg har bemærket i
horisonten brugt scannet partiet kiggede fremad jeg så
din stjerne , var strålende flimrende kiggede op så jeg
månen var mine og dine, var landskabet , en rejse
gennem dig at rejse på land og underhav , efterfulgt du
erobre vi rejste over land og under havet var bare
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måneskin .Havde den længsel , der ønsker , ønsker ,
kærlig , tænkning , følelse .Jeg har savnet dig og ønsker
at have dig her , ønsker mødet, elsker dig, altid tænker
på dig og føle din tilstedeværelse , hvor hjemve og leve
uden dig , tænker , ønsker , føler dig og elsker dig udense
dig , ønsker dig med de 5 sanser : øjekast ser dig uden
døre , uden lugt lugte dig , hører du gerninger uden støj ,
smag glæde mig uden at bevise dig og røre dig uden at
røre.En påmindelse om, at du har lidt , filt, elskede ,
levede , aldrig elsket en anden , der kyssede i dig, jeg så
, jeg went're den kærlighed, som altid vil huske .Maj 30,
2003 , ægteskabet kærlighed marts mauriske Filipe 2 jun
Lissabon -... Havana Madrid Madrid 9 juni 10 Jun 2003
Lissabon gå til Cuba og Havana købe $ 100 af marihuana
, der virkelig stinker.Jeg var fire måneder uden at ryge
samlinger før han sluttede , så røget og såre mit hoved
var begyndelsen på intrigerne med chefen og endte få lav
og gå søge arbejde .Faculty of Letters sov i
klasseværelser og røget mine led .Town Hall Library
Lissabon orlando Brook rædselsslagen ved kontakt med
den nyeste skabe fobi for at gøre aktiviteter med dem
arbejdede en måned afsked med mig .Efter ønsker at
præcisere nogle tvivl med overlegen teknik , siger mig
holde op og præsentere sygeorlov - sendt et brev til
formanden for Isel med diskrimination af bestemte
kendsgerninger kan ikke gå i badeværelset og lad osten
tosteira , venstre ... jeg skrev liv utilfredshed med
tilfredshed på et postkort af CTT og sendte mig til at
modtage det .Sende et brev til præsidenten for
Republikken
give
hensyn
til
mine
sidste
8
år.Arbejdsløshed , kontakt social sikring i Lissabon borger
butik, der fortæller mig, at jeg ikke har ret til dagpenge,
når de i virkeligheden havde at argumentere med mor og
kone og jeg vil træne til næse med ideen om at gå for at
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fange et fly tilLuxembourg for at tale med Barroso i Den
Europæiske Union for at give mig denne opgave
.Kulmination bare et øjeblik , et øjeblik fra dit tanke,
sandsynligvis alle eksisterer ikke kun som dydig billede,
men på grund af udseende eller tilstand sindet ikke dør på
tidspunktet for ophør af al fysisk eksistens og pludselig alt
går ud , ellerkan føre .
Jeg hørte stemmer som sagde kommando til at
dræbe mig selv, øjeblikke før havde fortalt min kone , det
var en " hacker" , som havde erhvervet , skrev et papir at
sige, at jeg altid elsket i supermarkedet for at købe to
flasker af bitter mandel og drak alle sammenmed
forskellige piller.Min kone, da han kom ind og fandt sig
selv kramme med situationen kaldes INEM brandmænd
ankom kort efter og gav mig olie når jeg vågner jeg er en
ble på hospitalet .Dage senere fortalte mine naboer , der
havde været en lægemiddelinteraktion kom til mig for at
sige en cafe nær det ikke ville være cafeer , der fandt
02/2007 1st selvmordsforsøg .
Hvis fordampe mig, hvis min sjæl , ville intet
forblive hemmelige plus vragrester , uvidende om fantasi
.Fremgik af en undergravning flyder lediggang anden
øjeblik , særdeleshed.Fraværet hvis han rørt og så din
verden, ville være urent, uden en mute anslagsfølsomhed
, i det mindste tro, at nogen overgår min virkelighed .Min
sorg er simpelt som al lykke opnåelige som uopnåelig
.Ved magi , uden ironi på en dag , du siger , røre og føle
mig, hvordan du ser på mig , og se, hvem jeg er og ikke
hvad jeg følte aldrig så megen lidelse , der ønsker noget
mere , dø for dig gennem mig for , du skrev for sålidt og
aldrig døde, og du aldrig vil gå tabt blot følte ved siden af
dig i en brændende tændstik brændende smerte i mig,
slutter, når alle brænde.Aldrig tog dig, ved den måde, du
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vil sige, at du lider , fordi du aldrig forladt og vide, at du
elskede og altid vil elske dig .Det behandles på hospitalet
og Cabral curry, som var i " koma ", og kommer vågen og
ser kun en ble , kan ikke huske samtalen med psykiateren
, som dog giver mig frigive orden efter underskrivelsen
afkald forpligtelsen.- Troede at skyde dyr fra vinduerne i
etagerne og havde ideer til at ødelægge eller dræbe folk
følte store forstyrrelser i kroppen nedskæringer og
flænger
hedder
meget
foruroligende
ånd
og
følelsesmæssigt rørt et ønske , jeg beder dig give mig et
kys ligesom dem du kender ?Giv mig et kys skjult,
ligesom de surripiámos hinanden, når lysten voksede
giver mig et kys, blød , dem , du kender.Søde , søde at
kende dig .Jeg giver dig et kys fra mig .Med al respekt ,
så du dig og mig !Hvad synes du om mig, og jeg i dig?Jeg
estou- taknemmelig for at have mig læse , forstod måske
!Passing af de overvejelser allerede læst mig allerede tog
deres ORBINDELSERNE mindst veltalende uindpakket
gave til den juridiske time allerede midnat masse eller
vildt hane , der er den frygtelige spørgsmål ! ?Refleksion
til forståelig kommunikative ecstasy til et minimum og
blotte tavshed ekko , der adskiller os handler er ord af
smerte
,
selv
på
en
enkel
afvisning
af
brændende.Uoverstigelig hindring fysisk, men ikke ved
hormonal og åndelige kemi være lyse .Himmellegemer
invadere os for udfolde stedmoderblomst .På jagt efter
kærlighed kløver , fordi rigdom består i at forstå de
mangeartede væsener og altid med noget at tilføje til
dette synspunkt.En anden tilføjelse , en yderligere
stigning , dette ønske om medfølelse og ømhed , der
forvist os til det repræsentative selvværd i sociale
medier.Se perspektivet af selvet ene og udelelige , ikke
fremmedgøre nogen ønske om flere ønsker , der opstår i
cirklen .Denne kreds af guld , er guild om god tro og
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loyalitet og respekt , hovedsageligt på grund af ikke
eksistere .Vi er rene og vild i den handling , så , og intet
mere egoistiske end mig, der kun at være så altid
invaderer en anden med deres synspunkt .Betændt sindet
er i stand til en udveksling af ideer , er det indtrængende
appel til sund fornuft .Når vi give eller bringe sig selv med
den anden.Intet mere triviel afvise det, vi ikke ønsker , er
det nemt .Kærlighed og kærlighed snarere føler den
anden,
og
ikke
mig
.Konstruktiv
holdning
af
sammenhængen mellem os bliver .Trykt i instinktiv
adfærd kun tænke på mig, så på mig , og nu har jeg
igen.Konflikt fordi man er jeg forvandlet til "I" , og du ved
aldrig, hvor godt " selv " vi er nødt til at give støtte til
hinanden.Det er lidt kommer til os , som altid er åben
.Opmærksomhed til "I" s egen at være sammen med du
ejer masker og egoisme , at niveauet er .Nå rustning jeg
nogensinde være der- så brudt af " tu s" , der findes, og
der er " EU " mere " EU ", som pop rustning.Kærlighed :
Kærlighed overvinder alt .August 2007 skilsmisse ...
sprudlende Light - falder og burble , fortyndet og udvider
i grene af en uovervindelig lyst, det er illusion , da alle
øjne som så smuldre , når de står med den ydre
virkelighed .Begavet med ondskab og falske sporadisk
vanvid brusende begær som kærlighed udvider sig og
forurener , indtager alle tanker og fik lov til at dominere
og
være
dominerende,
det
er
udveksling
af
revitaliserende energi, lysende indhold er der.Lit himlen,
at intet stærkere end ønsket om at opnå den perfekte
balance mellem lyse himmel , da de er de stjerner , der
giver dem liv og flytte idéer eller fakta tanker, lyst til
beton , intet smukkere end himlen oplyst af energi,
constelareskræver konstant samspil mellem stjernerne ,
og kraften i stjernerne er unik .Det skræmmer mig,
hvordan energierne forsvinde i røg uden ild , dvs. ikke
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ønsker at fortolke den kosmiske virkelighed .Jeg er
skuffet , når vitalitet undertrykkes af bolig og
krystallisering af følelser er uden tvivl en maske af politisk
korrekthed.O sjæl gør dig til en magisk og fluer sind , der
ikke impuls strøm af faktiske kendsgerninger og ændring
af tingene ændrer trin og cykler , for hvilke alle består og
udvikler , men aldrig i vejen for frygt og lidelserfølelser
.Befri dig selv og udvider du lider og især mutation af
livet, denne ændring , der driver os .Livets lys ,
neddykket vanvid af lidenskab .Hvordan kan det være ?
Instinktivt elsker og ønsker at blive elsket , lidenskaber
og skuffelser åbne flere illusioner .Illusorisk og elsker mig
fokusere og koncentrere hele metoden af kærlighed til
sandheden , der gennemborer enhver usandhed .Nøgen i
at blive elsket spilleregler vi har at gøre med den sande
identitet af at være , så blive elsket kræver os en dyb
bevidsthed om , hvorfor at blive elsket , og alligevel er
der en nødvendig dikotomi af god smag gengælde og
elsker også denne dialektik formodes1 + 1 = 1 , når
logisk kan man ikke nyde noget.Så logisk 1 + 1 = 2 , vil
korrekt, men den adfærd ikke være produktive , hvis
resultatet ikke er det tekniske binde holdninger og
værdier og adfærd i almindelighed, så så er der en fælles
holdning i midten af elskov .Forstås og er det sandt
eneste kilde til nydelse , eller være individualistiske eller
anden handling menes handling som sand frihed .Tja , jeg
har ikke levet nok til at overvinde de følgende trin , logisk
eller ulogisk vil være kriteriet for mange af jer , jeg
ønsker at være helt sikker , så jeg forestiller mig røv fra
tid til anden , og i dag er der næppe æslersom sådan , er
der temmelig kunstige æsler, fjoller , der virkelig står
nogle gange denne rolle , tage dine egne konklusioner
.Jeg er her ikke for at i øvrigt om tåbeligheder har frygt ,
og holdninger , der ikke gør , da vanvittigt er kun under
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visse omstændigheder , og når bedømt af andre, dvs. ofte
afhænger af "levested " .Lede en del af argumentation så
vil jeg sige, jeg er skør , jeg antager, at kunne lide mange
mennesker, og dermed er vi aldrig tilfreds , vi ønsker
mere kærlighed og mere og mere , hvorfor så kærlig
ambition , som jeg stillede spørgsmålet .Retreat at sige
følgende , alle er fri til at begå tåbeligheder i kærlighed ,
vi er sårbare og ofte manipuleret.Vi ønsker at tro, at det
er rigtigt, at kærlighed, hvorfor , fordi vi har været elsket
, den følelse der vækker hengivenhed og udløser visdom
livet
11/2007 2. Forsøgte selvmord med piller , en optrapning i
karry hospitalet og Cabral går næppe ind i menigheden
jeg kontaktet af sygeplejersker "og derefter forsøger at
dræbe denne gang med benzodiazepiner ? ! ", Efter
analysen er jeg intravenøs skudt nålen ogfosser blod.
Living dø mellem liv og død ?Ouch !Tilgivelse , placeres ?
Indlysende , der aldrig dræbt ?Alle har tilbage at leve et
øjeblik uden undtagelse alle fatale så snart , vi vil dø
snart , og så lever vi er så selvmodsigende for
latterliggørelse .Efter min fødselsdag jeg forsøger at gå
"ud over " aftale 20 timer efter fuldstændig vansiret og
bedøvet , overlevede endnu en gang .Deltag i en åben
procedure'm evalueret for en bølge af administrativ
tekniker med en tredjedel medicinsk team og har en
17.41 Valore tage noter andenpladsen i konkurrencen ,
før natten havde ikke sovet og havde røget mere end 10
samlinger,
interviewetvar
om
morgenen.Denne
medicinske skole af havnen .Hvor dage senere fik jeg at
gå, fordi han var med selvmordstanker , og hvor jeg var
ikke selv mødt , ventede jeg , men jeg havde nok af at
vente .Lyset sendte mig i retning af aktuelle ekstase af
hverdagen, oplyst mig syg fremtiden og urimeligt at så ja
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, torden op slagtning mig og blinker som strippet
Dynamite fatal fornøjelse.Så ja helbredt efterladt
kalorieindhold inderlige stringens og præcision.Jeg ved
ikke, om jeg lysne fortiden, fordi jeg frygter, at hun ikke
har nogen magt .Derfor er der to poler , to yderpunkter ,
og jeg blev slået af den positive og healing og ikke den
sorte og haunting .Dette lys kommer fra klarheden af
følelser og rationalitet umiddelbar skumringen og impulsiv
uden overgang og uigennemsigtige sanser , ikke indlejret
følelser eller naglet til spændingen , glæden ved at leve
og nyde den maksimale kraft , der bevæger os på jorden
og giver os magtikke , tag fat i talent du har, og styrke
som en skarp blue ray og ventilaste af hedeture erfarne
og ikke skadelige og pervasive tanker, til ofre os som
skygger , alt har bevægelse, men det er til stede , og
hvordan det er afsløret infiltrerersanserne af syne og viser
os tankens klarhed gennem stilheden af de gange, og er
tavs som at hærde udsigten og nyde den Inglorious
handicap , som andre går gennem negative eller positive
energier.På tankens hastighed , den umiddelbare , den
anden , den del af tiden , og tiden er øjeblikkelig , vil der
derfor ikke være nogen nedskæringer i regler eller den
mest latterlige adfærd, fordi alle har rettigheder , uanset
om positiv eller negativ effekt.Har sønderriver effekt af
sort Faíska sker i neutral pol fornuft og vanvid driver den
pulserende energi og sulten efter nydelse og luminary , så
jeg råde dig bruge din egen energi, der skal nås af lys og
esbaterá en brændende smil som aske ,frataget varme ,
men hektisk når rørt .Af en anden kvadrant har Blue Ray
med uforstyrret tanken om jul og understregede træet
lyser , der fører os til vanvid .Det er denne overgang ved
overstrømmende står men ikke obstruktiv pragmatiske
energier , der forhindrer os i at leve øjebliksbilledet ,
tordenen ryster op og tydeligt påvirker lydbølge , der
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producerer supersoniske hastigheder , men ikke så kraftig
som godt.Hvad er ægte og synes uvirkeligt .Livet i den
evige holde den der går ned , og så er der ingen måde at
bekæmpe det, omkring det eller manipulere det er terror
systemkritiker burble og kulminerer i et punkt strejke sind
skabelse , fantasi eller bare male et sporblomstrende grøn
nuance og grab liv i den tone af levende blomstre , her er
det partitur, du altid har ønsket at påpege , lever intenst .
01/2008 lave en tatovering med bogstaverne
Darklightning og en gnist i skulderbladet og kraften i at
sige luz'08 efter der aldrig intentei tatovering mod livet
2007-11 / 2008-01 - Commercial hurtigt phone'm den
bedste chef for kunden køber 5 mobiltelefoner til
virksomheden , udebliver fra arbejde .I Estarreja i
biblioteket i rummet til handicapparkering sad og lagde
sig på antydningsvis sted til min protest vedrørende den
måde, at være anderledes betyder ikke, at være
anderledes , der er lige i størrelsen af klagen bog, og det
blev startet og afsluttetfyldte plagieret fra en bog om "at
være anderledes" , der var i udstillingsvindue post som
tilbragte en dag var fuld af god uddannelse og etikette
med over 20 bind på banneret .I Estarreja 02/2008
Bibliotek Walk med blå hjelm arbejder og som ansat i de
offentlige arbejder , skriver følgende på døren : i mig
regerer tavshed ved at lide .True bror til døden , og jeg
førte myndigheder i henhold til denne afgift for psykiatrisk
vurdering .Jeg vil på eget initiativ til Viscount hospital
Salreu hvor jeg optaget som patient , genererer en
diskussion , hvor og om at være syg eller ej , er, at
computersystemet kun optages input som syg? !Jeg
foreslår at gå til det psykiatriske hospital i Coimbra
naaede komme med militæret i GNR de gav mig et lift
hjem den næste dag .Jeg slår ord , og jeg er målløs over
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10 timer.Jeg købte lette enheder og lyd med højttalere
100watts forstærkes cd'en med anti Dantas manifest blev
placeret i maksimal lydstyrke ud af mit soveværelse
vindue , om José de Almada - slave , digter Orfeus d'
futuristisk og alt .Huc - University Hospitals i Coimbra
hospital bulletin - mænd psykiatrisk service - patient blev
indlagt på hospitalet på 2008/02/02 blev udskrevet 200818/02
Normal
sygdom
,
ændre
ble
på
værelseskammerat , en anden kontrovers medhan gik
selv
efter
midten
af
behandlingen.Anført
af
myndighederne til hospital'm håndjern and'm ikke engang
set af psykiater bliver tvunget til at holde sig til
behandling mod min vilje , bundet til en båre og tager en
injektion.Jeg tog bøgerne , han havde lånt , og kastede
dem i søen rådhuset tog sweater den dag , jeg viste forud
for en masse uden for mit tatovering, der havde magten
af designet af lyset , jeg kom til at forlade 15 € i
processionen .Jeg kom til at blive tilkaldt af Estarreja
kultur byrådsmedlem , der ikke giver bøgerne er taget fra
biblioteket ville blive indledt en straffesag det værste er
CD'en ridset op og den dag i processionen blev kastet
bøger til lyskilde Rådhusplads.
Da jeg var målløs på grund af sygdom udtænkt
en plan , stick med en multimillion-dollar hemmelighed
tænkte jeg vil ikke sige, fordi jeg ikke , jeg vil være dum ,
min søn med en arabisk bog håndskrevet af mig vil have
den største skat i verden.
I rollen som menighedens Coimbra blev jeg
diagnosticeret skizofren psykose måske kun nogensinde
tror jeg er skizofren ... lyttet til samtaler på mødet i
sygeplejersker , ekstra smartere indså jeg lyttede til
kolleger siger, at det var min tur... Han havde skrevet
rekorden ' "escape fare " " holde pyjamas " Jeg finder det
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latterligt, nogensinde kommer til at køre pyjamas ? !For
at forlade denne obligatoriske tilbageholdelse am
forpligtet til at underskrive en domstol dokument som jeg
følger behandlingen .Ved indgangen interview på
hospitalet i Aveiro sagde, at han ønskede at blive
behandlet med min pseudonymet " Herren of Light ", som
kun ville spise faldet frugttræer og ikke lide smør og
jordbærsyltetøj .Hvad var de sædvanlige måltider.Han
tænkte på selvmord former , som at smide mig mønstret
af opdagelser osv ...
Lev , føler jeg en lidelse , der forhindrer mig i
at se , som at være rigtig med adfærd nogensinde loyale ,
men som en trist clown'm falsk smil , glæden ved det
indre, ikke er i overensstemmelse med ydersiden.Jeg
føler en svømmer , der gør mig ude af den normale plads
, rejser og opholder sig på et punkt, hvor det er fjernt fra
selve synet .Jeg føler en afgrundsdyb skridtlængde ,
unaturlig fænomen , men som et dyr vild føle vildskab og
hastighed , hitch kvæle og dræbe så en medfødt kraft
predestinate til fiasko på det tidspunkt.På en tur sporløst
er billedet af den oprørende , hadefulde og virkelig syndig
, se en ed i himlen temperatur højde, blomster og vokser
voldelig bølge dette er blot et dårligt tidspunkt hele
kulminerede og forbedret vildskab jeg klædt som en klovn
ogmed et loft på ITN - informere Portugal i Venezuela
kaffe.CTT vil rejse et brev fra retten, fortæller
medarbejderen , at på grund af min sygdom kan jeg ikke
logge , gøre mit fingeraftryk , dvs. jeg var ikke at skrive
.I Coimbra , sygehuset som et hotel mod et kort papir ved
håndtagene af dørene sige , ikke gider !Ikke gider og gik
med ham på håndleddet af hospitalet perimeter jeg
befinder mig optagning blade på træet , blade og pollen
gør cigaretter med papirer bestilt til Thomas tilnavnet "
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faldskærmssoldat " .
Jeg forlod hospitalet sidste uge jeg er taget til
hospitalet igen med en tidligere psykiatrisk evaluering
under kommando af GNR af æggestokkene - i Coimbra
sætte en udstilling af en tilbageholdenhed stol med
forfatningen , der tilbydes af parlamentet hus og åbne
forsvar afi fravær af autoritet.Jeg tænder og slukker lyset
siger magt lys slette kontakterne Hospital i Coimbra ,
købe super interessant og har en stor tema nærmede om
oprindelsen af djævelen " hashashin / figur. "Da den
psykiatriske afdeling blandes nødt til at have oralsex med
en patient i badeværelset af mænd og soveværelse .Var
på hospitalet i Aveiro og åndede gennem 5 cm åbent
vindue .Og blot ønskede at indånde luften blæser og så
haven og folk kører og nyde og blot ønskede at trække
vejret ... Mærk friheden
Fortsat være: livsstil
Sande regnskaber
Nelson Pereira bras
En, der er
livsform, det er alt,
har den mission at
der er proklameret
et demokrati .

proklameret , hvormed menes ...
der er arvet fra vores forfædre , så vi
avle når vi nåede voksenalderen, en,
af lovene i samfundet , hvorvi lever i

Det er alt, vi kan tilegne sig den viden , der er , alt hvad
vi kigger efter, når vi ved, hvad vi bygger .
Hvordan kan det være ?
For når der beskæftiger sig i det samfund, som vi
opererer med magt af grunden , vi altid nødt til at leve for
at være en være acceptabelt for os at blive set af
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samfundet selv som en mester , kan ikke være onde er
bare mere værdig at vi kan være ;det er, hvad vi lever ,
vi ved også, at der har mellem hjælp.
Hvordan kan det være ?
Fordi vi er væsener at tjene på hinanden , det er derfor
problemet eksisterer erhvervet , til at sige sandheden ,
når evils mig er højere .
Hvordan kan det være ?
Fordi vi kan være et socialt væsen , men vi kan leve et
væsen vildt .
Når den ikke er drevet væsener lige.
Men der findes og tvivl altid , mistillid , der altid
hjemsøger os , hvorved vi bliver undervist , som vi har
lært , og det er, hvor vi gå, mens vi er sikre på at du har
tillid , så vi tjene os godt, fordi vi praktiserer god .
Vi ønsker at behage alle læsere , der kan læse bøger ,
disse mine bøger , kan du finde i enhver boghandel , hvor
de kan fascinere de emner, de ønsker at høre og læse i
din seng .
Det vil være en god virksomhed nogensinde vil læse og se
disse historier som sande .
Fordi de føler , at give ægte oplevelse af dem, der har
begået en fejl , men kendte mig helbrede fra alle de
onder , der hjemsøgte mig .
Hvad vil være temaet for denne udgave ?
Flyvende rapporter , kan det være et problem , der ikke
vil være alt for chokerende , ønsker ikke at chokere
læseren , men rapporterne er sande og rapporteres på en
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måde, der blev levet i en lovlig måde .
For jeg var en oplevelse inden for lovens rammer , til at
tro , forestille tusind ting , føler huden den ægte
fornemmelse af dyrets instinkt .
Vi vil vinde med magt, og vi føler som sådan.
Outlaw , at det at være , at vi alle lært, at vi kan finde og
vægten , der kommer den måde, vi plejede at bo , fordi
trods alt det onde, vi gør , det kan aldrig blive betragtet
som onde.
Jeg tror, der vil være en reinkarnation i hver.
Ambition at leve, vi ønsker, er at leve på en måde, vi
finder let, men det er ikke let, og det er svært, når vi
faldt i loven bar , og når vi har ingen penge til at betale
for gode advokater , vi betaler en højere pris.
Hvordan kan det være ?
Hvis vi ikke falde i nåde , kan vi ikke være sjovt .
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Hvorfor altid født med en arv af fremskridt i livet , kan vi
også at undervise og give en bitter livserfaring , og jeg er
stadig betale for det !
Jeg er født i Afrika , havde tre søstre : de Elvira , candida
og er .Ja der en god start , en historie, der kunne være en
genial historie , men det skete for at være en mindre god
livshistorie .
Jeg føler ikke meget onde mænd , der udfører denne
funktion , de såkaldte fængselsbetjente , altid dømt dem
fjender for ikke at ville acceptere, at virkelig kunne få mig
ud af kniben på denne dom .
Begået flere forbrydelser langs min vej , som jeg gik i
livet .
Han brugte dette udtryk var i slang , med hvem vi
behandlede , var en form for slang , eller vi kan også gik
sigt.
Var de steder, vi søgte og den livsform , der altid bragte
var molen, hvor der var vold eller blev ikke fundet vold
fristende eller provokerende , fordi vi virkelig har det godt
i det, vi gør.Det er godt betragtes i øjnene af samfundet ,
fordi intet samfund kan acceptere, at andre kan leve
forbrydelsen , hvis den ikke anses for at være nødvendig
forbrug af stoffer, som kan virke frygtelig dårlig , men de
findes .
Og som sådan har vi alle laster , men som sådan altid
tage de dårlige , når vi ikke kan lide noget, vi var altid
umærkelig som ondt , men det har en stor vision om,
hvor vi alle er skabt , er vores midler ogsameksistens gør
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vores træning , vi ønsker, og har en ambition om at leve
godt og være bedre end den anden .
Der vil være mange Picardias hvordan pissed off min
skabelse , men i midten af disse skiderikker der var en
pige , jeg altid kunne lide hende , da jeg mødte hende ,
gjorde det samme fødselsdag som mig.
Som altid kunne lide hende , siden den dag jeg mødte
hende , jeg altid kunne lide hende , hun boede hos mig og
levede meget med mine søstre , havde et forhold for
meget af det , var det ikke kærlighed ved første blik , tror
og mener, at der aldrig vil være kvindesom elskede at ,
den første gang jeg kyssede dig, jeg følte det sande løve ,
vi alle gerne se os selv i savannen .
Den, der har ret til et liv svarende til alle mennesker har
en kone og en familie.
Selv acceptere det levevis Jeg har boet og denne
kærlighed kun eksisterer én gang i livet , ikke føler den
kloge , og heller aldrig betragtet mig selv som sådan ,
men jeg mødte dem alle, blev integreret i den ene eller
anden måde , allevi nødt til at vende , betalt en stor
regning , men det hele, fordi jeg ønskede at have et godt
liv.
Han var god til det, han gjorde, jeg begyndte at gøre
indbrud , tyverier begyndte i den enkleste , gjorde nogle
af trussel om magtanvendelse .Men efter degradei mig
med overdreven indtagelse af kokain , jeg følte godt om
rygning og ønskede ikke at forlade.
Han ville tage mig ellevild , men aldrig overfaldet nogen i
mine runder , hvis der ikke var nogen reaktion , ville ikke
bruge vold, hvor ville afbøde de retslige barer.
Jeg ved , der går i regnen bliver våd, blot ønskede at få
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penge eller få de værdier , der bragte .
Varieret sites , jeg voksede op på spidsen , har Lissabon
altid været sjovt for mig , betragtes denne by , som jeg
allerede har læst historiebøger , by historisk og kulturel
værdi .
Jeg så progression af at have et godt liv , at være i stand
til at leve et liv encordeirada som sådan , dvs. kun
ønskede penge , jeg vidste, at jeg var fint , jeg ville bare
pengene og følte sig dårligt disse handlinger , kun
ønskede var at opfyldemin afhængighed og føler sociale,
det sociale miljø , at være godt med mennesker og føle
normal, normal i midten af at leve i forhold til mennesker
.
Jeg følte dominerende, hun dømt mig manke løve i
opfyldelsen af dens område og opholdsstue.Således står
jeg livet for at have en kvinde !Tja ... Jeg tog denne
livsstil på en positiv måde , hvorpå det onde kunne gøre
for at folk , aldrig skadet nogen i en måde at ødelægge
hinanden i en brutal måde, og efterlade dem med
ingenting .
Kun udnyttede omstændighederne i øjeblikket, og bare
gjorde det for penge , at levere hurtigt at ryge kokain ,
men altid prolonguei hvad var uundgåelig , hvilket er,
hvad der ikke er født en mand, eller endda måske vi kan
arve årsagen til at studeresom er manden, der drikker
alkohol og ryger narkotika reagerer i forplantning af gener
i arvelighed , der er tilbage af resultatet af befrugtningen
.
Jeg er ikke den "ekspert" på området med henblik på at
dechifrere alt dette og være i stand til at formidle til
læseren denne lignelse , typen til at tale om det, fordi jeg
var nødt til at tale om det , er livsformer .De er
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undertiden set så godt, på den anden side ses det onde .
Hvordan kan det være ?
Fordi den livsform , som vi lærte som vi har over
referenciei , kan du ikke altid handle med ondskab , skal
det tilgives , at være godt hyldet !
Hvordan kan det være ?
Fordi vi lever det , standarder, levende følelse og følelsen
kommandoen liv , er en form for ambition om at være i
stand til at have et godt liv .
Forholdet startede , jeg var 22 , fik følgeskab i hæren,
men ønskede ikke at gå , men loven blev sagt.Og det er ,
når jeg havde den sande forhold, den passion , som jeg
aldrig vil have den samme Cristina, og her begyndte
forholdet , som vi alle stræber efter, vi alle ønsker at
finde vores sande soulmate .
Han levede intenst , jeg følte, at hun var væk fra mig ikke
føler godt , og det er her måske hun tog for at have lidt
mere magt over mig .
Han elskede pigen var jaloux , men det ikke var sindssygt
jaloux , var en sund jalousi og misundelse , at der ikke
var nogen reel syge onde, der kunne tage mig at tvinge
nogen til at bo med mig for min indførelse .
Hvordan kan det være ?
Jeg troede mig , og kun hvis tabt ville miste kvinden i mit
liv, men det skete.Jeg ønskede at gå til Bairro Alto , og
hun går på et diskotek i det lille felt , vi diskuterer og det
er, hvor vi endte , måske det ikke var hendes vilje , den
ældre bror aldrig accepteret forholdet så godt.Jeg havde
en kamp med ham , men det var , før du begynder at
elske tina , men tilbragte var et øjeblik af omstændighed ,
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men jeg kunne godt lide ham , men han accepterede ikke
min måde at leve på, aldrig fortalt mig det, men aldrig
viste det varmig , vel vidende , at jeg var godt.
Skadet ikke meget, men han accepterede ikke mit forhold
til sin søster .Han boede hos mig lige af, af den
sammenhæng , vi boede i samme kvarter, så vi holdt
dette forhold , at vores skabelse.
Hendes mor kom fra dem , husmor undfangelse , faderen
ikke vidste , men det var godt Herre raul .
Lært at leve kun på bekostning af kvinder , fik vi en højde
i nabolaget til at forkynde det beskatte nabolaget var barn
, men havde tidsfornemmelse , allerede studerede .
Og denne gang hurtigt så, på trods af den lille alder , han
havde , måtte han kæmpe for livet og for hvad han
havde: far, mor , hjem , fødevarer ikke svigtet mig og
aldrig svigtet mig .Fordi på trods af den lave løn, som min
mor fik , var 11 fortællinger der betalte indkomst , og der
er min far kun betalte huslejen , er der , men aldrig
manglet mad .
Så det var begyndelsen til enden , det vil sige, kan
fjernelsen føre til glemsomhed , jeg tror, det var en, der
var efterladt mig i at lære, til at miste min far havde til at
reagere på samme måde som ham.
Jeg kiggede på ham som en helt, en søn kæmper mand
ydmyge mennesker , bedstemor , Elvira , var med hvem
jeg boede indtil 6 år , indtil han gik i skole , hvad der sker
... Jeg fik bruges tilmin bedstemor var danne mig , uanset
den direkte overvågning af min far, men på det tidspunkt
stadig havde hans øjne vidt åbne , men havde følelsen af
tid.
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Havde begrebet tid .
Er de reneste rapporter , der kan findes i verden.Hvordan
kan det være ?
I dag alle kan komme i forgrunden ved deres levevis
uanset position, han spiller eller sociale hierarki .
Så en del af dette , forestillingen om, at virkelig ingen kan
blive beskyldt for noget uden konkrete beviser , dvs.
konkret .
Hvordan kan det være ?
Så styret love og vi alle har adgang til, skal vi ikke slå
ihjel, stjæle og voldtægt .
Men vi kan tilbage til begyndelsen af menneskeheden og
sådanne begivenheder lykkedes , fordi historien er
baseret på denne .
Vi kontinuitet , at kontinuiteten , der altid vil være
kontinuerlig , at der er beregnet til.
Og det er helt sikkert, at vi lever for en sag , er vi ikke
fortsat forblive og eksistere på jorden.
Jeg ved det ikke , kan variere temaet , men det kunne
forstyrre
læseren
læsning,
kunne
aflede
opmærksomheden fra den sande historie , der skete .
Men disse er lignelser , at under hele bogen vil altid
eksistere , fordi vi vil specificere bedre og forstår de
situationer, der blev oplevet.
Hvordan kan det være ?
For at se, at det var alle inden for et samfund, hvor der
altid har været sundt liv og forståelse af samfundet, fordi
de andres øjne kan endda være Judas, men der er en
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meget vigtig ting i livet , hvad vi sår er frugtenat vi vil
høste .
Men foran , skal behandles godt , at være eksemplarisk ,
min far altid så mig og ønskede at se, hvordan en konge ,
men jeg er kongen, kriger, der ikke altid kan vinde og
begyndte meget ung .
Da jeg nævnte, at let er ikke let, men svært , det er når
jeg har døbt jagten.
Efter overfaldet med et slag i ansigtet , at jeg følte , var,
at han havde tabt , jeg følte selv i øjnene , hun senere
forsøgte at genoptage med mig , men jeg faldt , og det
var der , der begyndte den sande historie om kriminalitet,
men havde historie, blev allerede skilt , såfremt de
opfylder seks måneder i militærfængsel i Santarem , var
den militære fængsel .
På det tidspunkt blev dømt Arnaldo , der er historien om ,
at de enkelte passer på min vej i fængsel , i bogen af
forlængelsen læseren vil forstå den virkelige sociale miljø
, i dette tilfælde fængsel , holde seks måneder fik
tilgivelse af paven .
Det var alt, jeg kunne investere for at leve et godt liv ,
havde adskilt mig fra karbad .Og hvad har jeg gjort ?Jeg
prøvede lykken .
Stadig kom til at arbejde på den underjordiske spids som
tømrer tjener .Blacks frygtede mig , arbejdede med sorte
kabel -grøn , gode folk, der ønskede et bedre liv , at de
havde hjemme .
Portugal forsøgte at få et bedre liv i deres land kunne ikke
have så søgning, der fik dem til at emigrere landet selv .
Det var lettere at se Portugal ved nærhed .
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Jeg begyndte at føle graden af Cape Verdeans , at leve
med dem , Kap Verde fik tilnavnet dårligt, fordi de var
nødt til at bekæmpe ulighed og når her kom til Portugal
var væsener, der ikke var godt accepteret , da den havde
brugt krigenoversøiske og dengang var stadig pissed , var
en Chavalito , var vågen og blev startet hvad ingen
ønsker et barn , begyndte jeg at vandre , jeg var aldrig
vadiador , var jeg en vagueador .
Jeg havde realm af erfaring, havde i fortiden, så
adskillelsen af mine forældre i en alder af 8 , som var at
studere, og som sådan allerede vidste, det ville ikke
bringe mig ned meget godt , jeg følte fjernelsen af den
mand, der havde en helt.
At se dette tabt, selv i en ung alder , jeg indså, at jeg var
nødt til at hjælpe min mor , men jeg virkelig elskede min
far .
Hver sommer ville gå igennem med det, indtil 17 år
senere stadig fortsatte , da han var i hæren, men derefter
begyndte afstand , der er naturligt.
På det tidspunkt var han i Figentræet munden praksis
skolekørsel service i hvor jeg tilbragte ferien sammen
med ham .
Min far var en hård mand , havde en hård barndom ,
mistede sin far com14 år var ambitionen om min
bedstemor vokse i livet , har mere støtte og har flere
penge .
Min far rapporterede, at hans afskedigelse var kærlig , var
det , fordi han kunne lide var en forhastet farvel fra festen
, ville aldrig se sin far, men voksede svært at hjælpe sin
mor , var søn længere boede hjemmemoderen.
Jeg boede seks år min mormor , men hvor svært det var ,
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havde nedefra voksede hårdt, aldrig lade børnene sulte .
På det tidspunkt var han en minearbejder .Leder du efter
malm virksomhed , men ikke arbejde der , cykelrytter var
også på det tidspunkt, han gik ind i hæren og fortsatte sin
karriere der.
Er blevet en normal mand , sluttede han der ved
livsnødvendighed , da det sikres, at vi alle er nødt til at
sikre selvforsyning.
Det skete , da han var en hård mand , af ven , af børnene
ven , men ikke af mange ord , men det var respektfuld og
ærlig .
Det er, hvad han altid har ønsket mig at forlade, men det
var , der var adskillelsen , jeg trak lidt , ikke fortsatte
med yderligere overvågning af væremåde og levevis , at
vanskeligheder overvinde forhindringen ogliv sikret et job
for at sikre fremtiden for at formere , er alle gode børn ,
vi er værdige til at være hans børn , men der var også en
mangel på forståelse og loyalitet fra min side , jeg blev
den trickster være som han sagde .
Den psykologiske piskesmæld af sensation kom kun
forværre fordi aldrig fik at se, at godt er , der skal gøres ,
men kun modtaget som ondt ved kun at adskille havde
mig tænker ondt .
Og det er, hvordan det hele gik ned til fordømmelse af
loven.Begyndte hvor ?
Det havde været den separation, var, da jeg begyndte at
slutte med ensomhed, men det var min måde at leve
havde tidligere , og der følte jeg sikker fra at bekymre sig
om skuffelse over, at han havde følt , men svor der , du
forlader mig , aldrigjeg vil give mere .
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Jeg fortsatte min livsstil drikke og stjæle og det er når
stadig søgte og søgte det flere gange, og det er når hun
vendte sig vil acceptere mig , kender dig ikke gjorde mig
lide, jeg vil ikke ønsker at vende tilbage til at have den
følelsevar smertefuldt , men altid måtte leve og stadig har
det.
Jeg har stadig det i mit sind var derfor jeg levet så mange
år i fængsel altid syntes det altid skulle være til stede i
min så jeg har så meget forståelse for denne lidenskab ,
ikke levet et andet lige.
Linhó , efter tre måneders forebyggende tiltrådte Linhó
kæde fordømte , min historie begynder omkring
tapperhed af en at være begrænset af den tapperhed , så
hvor vi er nødt til at beskæftige sig med en andens
verden , hvad der sker, er det , som jeg vidsteat vejen
kan være for længe i afsondrethed , forvandlet til junglen
køre, det var den nemmeste måde at håndtere dem, der
begår forbrydelser, og er inden for kæden er en verden,
hvor hersker lov dumhed , og når vi læsermed æsler har
at gøre med dem, men hvis vi er for kloge kan falde , så
livet der liv skal tages ikke så meget jordforbindelse ikke
så meget havet, det var min frelse, var denne metode , at
jeg valgte at miggjorde vinde, men min start vil være
lang og var en urolig start , fordi jeg befandt mig uden en
kvinde uden frihed jeg befandt mig fast, tabt og var ny ,
jeg tænkte på alt , der kan være i de kommende år kunne
passere der.Så hvad har jeg gjort ?Jeg begyndte at tjene
respekt , det er ikke let , selv ikke ønsker at komme ind i
konflikter om vold , de sker , fordi de går igennem en
rutine, der så senere kom til at indse , at rutine, som
efter at se havde væmmes at leve, troede aldrig
væsenermennesker kunne gøre så meget skade på
hinanden, fordi hver sælgende lægemiddel , andre er
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forbrugerne, fordi livet i kæden , der kredser om
monopolet er det stof , fordi det er sådan jeg begyndte at
ryge heroin , som allerede var kommet ind i kædenved
overdreven indtagelse af kokain , heroin besluttet at
starte , men en form for leg, look'll røg heroin , men da
jeg befandt mig klyngede ikke kunne gøre noget , men
jeg har lært at gøre, men det vil blive rapporteret senere
, start derefterdette var at have et liv på trods kæde
reality flygter til fornøjelser , bare affundet sig med heroin
for at vide, at jeg ville abstrakt tanken om at have sex ,
blev drevet af et kemikalie, der ikke ville lade mig tænke
over dette .Jeg havde platonisk kærlighed som legitim og
fik stor elsker , men én ting, der er garanteret , men ikke
nok til at prøve , du ikke bare vil ryge , er der altid det
aspekt , vi ønsker at være ledere af at se andre i et
hierarki for at befale , hvaddu ved, at du ikke kan, det er
smertefuldt , er det svært at knække , besluttede jeg ikke
ondt af nogen, fordi jeg var også der , betalte en gæld på
retfærdighed, men min rute var meget dårlig , havde lært
denne lektie tidligere villeslået og havde ikke tabt, fordi
kommer ud i midten af sætningen , men mit billede blev
brændt , var helt refereres , der er en beretning om min
passage gennem disse år i fængsel , var det begyndelsen
til enden en hård princip , hvorved kan jeg ikke
fortrydejeg røget i mange år sådant lægemiddel hjalp mig
frigøre et stort behov , vi alle føler , er det logisk udtryk
en fornøjelse , at vilkår frihed gåtur til smukke smag , alle
disse år, jeg elsker også, at jeg bygget der , men atvil
være til senere , nu vil jeg tale om den rejse, som er
overstået, ved ikke, hvordan alle begynder med posten ,
når fanger , der er på udkig efter et velvære, selv inden
for liv i afsondrethed , men det er alt subjektive, fordi i
vores velfærdkan ikke appellere til alle, der ser på os ,
kan mishage på forskellige punkter , det første kan blive
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stjålet , kan andet dreje slave , arbejde, kærlighed eller
tredjemand kan slå husmor ved dag , er der en masse
forskellige mænd i den kæde, der ikke altid kan værevide
, hvad der foregår inde i sjælen , eller at alle kan lide ,
mange vælger retten til ikke at blive skadet , men ud
over at der er et vigtigere punkt endnu , aldrig, aldrig , du
kan købe et venskab , selv om den er betalt inden for den
kæde,konfrontation er meget svært i kæden , der dem,
der har noget , konfrontation i kæden er løs , løs på den
ene side og er stærk som en helhed , ville milliarder eller
hun måtte give tilbage , at slippe af sted med migmen
ønskede at gå så ønskede at gå på den hårde måde , det
var den måde, jeg altid tage mig lang tid at forstå , min
side var altid mere psykologisk .
Det var derfra aldrig fundet vej godhed i kæden , troede
ikke på det gode , kun så onde.Hvordan kan det være ?
Fordi jeg følte væmmes med mig selv, fordi andres øjne
var bare en tæve , tæve er en slang udtryk, vi vi brugte ,
hvilket betyder slacker , en der ikke ønsker at afsætte til
andre formål end det, der resigneret til årsaggøre , altid
går den vej , der altid giver det guddommelige, strømmen
er der, troen på håb og tro , og altid jeg bar i mig , så jeg
mord derinde .
Men da jeg var marimbar for dette, og tilladt mig at leve ,
aldrig forsøgt at skade mig , sandheden skal frem, og det
var præcis, hvordan det hele startede , var jeg meget
ustabil , uforudsigelig , og skolelederen opfordrer migat
fortsætte sine studier , men at fuldstændig , bare ikke
hele undersøgelsen , havde familien support , garanteret
support.
Det eksisterer altid , når det er sikret med en cool måde
at leve og være i stand til at kræve , hvad der er ondt ,
hvorfor hedder det garanteret støtte , inden for lovens
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rammer , er dem , der giver os dårligt, når vi bliver
skubbet og blive besejret af systemet , fordi vedikke at
have penge , vi er skubbet til et system, hvor der er
penge alt går godt , retlige værker , for hvis der ikke
allerede var .
Da de tror på dig , kan de ikke gøre noget for at ændre
sig, fordi de er medarbejdere , og de bare nødt til at
kommunikere , kan ikke handle uden de krav , der er
fastsat for retfærdighed , med en klage til en
undersøgelse af åbenhed, men hvis de skulle åbne
enundersøgelse jeg var altid ud af kniben , fordi han
vidste walking i bevægelse i kæden , vidste de korrupte
vagter , der transporterer stoffer i fængsel , nogle andre
slap væk , endte i fængsel .
Nogle af disse betjente allerede vidste fangerne ,
udmærkede sig og havde en episode med en af alfredo
var en mand om natten , kongen af natten , skifte hus
Explorer, der er den sande konge af mafiaen , det
fortjener et livbedst var tidligere politi kun goe der indledt
for den forbrydelse , som jeg med glæde nævne det i min
bog , fordi jeg lærte nogle ting med ham, selv om han
havde været betjente og har haft en mindre positiv
episode i mit liv med ham , deforsøgte at dræbe mig i
fængslet hør , kun på det tidspunkt allerede var en
veteran , var fem mødte der .Han kendte hver agent , og
alle kendte mig , og denne episode blev syg hele kæden ,
relateret til fanger, fordi jeg var et incitament for dem alle
var det eksempel , de så i mig , sikrer kontinuitet i skabet
, fordi vi var nødt til atvære der , og da jeg nævnte
ovenfor, at Kap Verde ville være mit ægteskab , ikke
forkert , var faktisk , de ønskede at hævne , at episode ,
forsøgte at dræbe mig , blev jeg inviteret til at være
manden i hovedet , men ikke migønskede at håndhæve
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foreningen af man bare kunne du se, at hvis jeg ønskede
, at han ville være død.
Men det ironiske er intet af dette skete i agrediram- kun ,
ikke dræbte ham, at han forløst sig og forsøgte at styrke
mit venskab med ham, men han vidste i ham aldrig ville
glemme denne episode , kun tilgav ham, fordi han har
den ydmyghedog blive bedraget af hvad vi talte om mig ,
ikke
af
fangerne
,
men
for
forkyndelse
af
fængselsbetjente , og retning , fordi han vidste, at han
ikke kunne besejre mig, ville betale prisen for tidlig død ,
så så var jeg lod ham gåog da jeg indså, at han var
ydmyg lært at respektere det og acceptere , fordi han
ikke ville være i live , hvis jeg ikke vil have ham , men
der var ingen mening , var bare en høj pris at betale ,
blev jeg kritiseret af almindelige indsatte der hadede
politiet ,jeg achincalhado .
- Nelson , som du accepterer denne fyr ?
Jeg accepterede det, fordi han først og fremmest var han
en professionel, vandt magtfulde fjender i det miljø, de
levede , cops er , var meget kyndig , vidste oven på os og
vidste magtfulde mennesker, der kunne hjælpe , truede
mig til at holde op med at tale medat de enkelte eller gør
det muligt at have vores respekt , og de vores, men jeg
lod ham leve, det var en var en af vores, Cape Verdeans
jeg nævnte var det Nelson og carlos , boede netop i det
område, hvor jeg voksede op varde skulder at hævne mig
og udbrud kom efter , og de ønskede at se dræbt dette
sådan en person , men jeg forlod jeg lod ham gå , jeg
ønsker intet af den enkelte, selvom jeg har ikke noget
imod ham , og historien om disse brødre denCarlos, blev
skudt og dræbt af en psp officer , blev han henvist til ,
var meget slået, spillede skak med mig , han var en
"ekspert" på området, kun vidste hvordan man spiller de
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penge , jeg altid fortalt dig , ikke det værd , legaf
kærlighed til , men på det tidspunkt var godt , han blev
sponsoreret af Manuel og Romão og badona , behandles
vi som brødre , havde gensidig hjælp , havde alle os i
midten hvor forbrydelsen lurer på noget andet at
millisekundder er meget , og nogle gange kan vi blive
fanget i midten , og når vi har gjort det , besluttede jeg at
fortsætte min vej , jeg gjorde mange ledsagere i kæden ,
dvs , forsikrede velfærd nogle, og for at vinde min , dvs.,
vasker den ene side den anden.
Var mottoet , mottoet for gensidig hjælp , men der var
altid en risiko for metermos i en situation , hvis vi blev
kaldt til dette , var der et mord i linned, aldrig sætte det
pågældende var gode og glade dag, fordi jeg gik op til
denne beslutning ,jeg kunne ikke gøre , altid tænkt på
mig selv, jeg aldrig tænkt på andre.
Det var alle meget hurtig til min overførsel til dalen af
jøderne efter otte år afsluttet i linned, de aldrig ville have
mig og accepteret mig godt , de ønskede at skade mig ,
men respekterede mig , altid ventede på min
skødesløshed , noget, der aldrig gav dem.Der var en
kvinde, som var tjenestemand i den juridiske industri ,
hun kunne lide mig og tilgav hende , men tilgav dette
med smag , den dag han red mig fælden var præcis på
det tidspunkt, jeg var mere magtfuld end nogensinde ,
aldrig talt megetmed dem med politiet , var en fare , gik
jeg klar til noget .
Uanset det onde , for at det onde, som kunne komme
forbi mig, fordi , at have taget en i fremtiden
undervisning og med det at leve, er en stærk faktor til at
være det, og vi er vant til , og vi tager undervisningen ,
at livet er så ,lever for at dø , vi bare tage , men da jeg
blev overført til Valley af jøder , men alt dette er bag os
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begyndte en ny cyklus dette var min måde at leve på og
tankegang tillader ikke nogen form for misbrug , havde
min karakter ,simret i lidt vand , og da jeg fik jøderne
dalen , besluttede at tage en ny retning , han ønskede at
slippe af med de mareridt fra fortiden , selv om jeg havde
, sidst , virkelig havde dem var en simpel måde at sige ,
hvadder går der, men ikke helt , hvad der går , går der
;kun give slip, lade dig pakke i fantasi , at vi virkelig er en
dominerende blive brugt og ejeren af hele galaksen , der
er , alt dysfunktionel og alt er forberedt på det , fordi de
er arbejdsgivere og medarbejdere ikke kontrollere
dereseventyr at stjæle og sige, at er legaliseret , er en
form for snyd, et af de øjeblikke, der mest forherliger mig
i linned var min præstation samt sikre mit navn i
branchen.Havde en ting mere , det var tid af alt eller intet
uden udstødning vinde eller dø , var mottoet , der havde i
mig styrke til at leve og nyde den magt, jeg havde, mens
jeg var lukket , aldrig brugt umotiveret vold tilmin
hjælpere fik næsten grædende tårer, det onde, jeg så at
blive gennemført af andre kammerater , der var
domineret af vold og blev måske tvunget til at gøre, hvad
menneskehandlerne ville, men jeg ved ikke enveredei
med en hårdere vej, selv omhavde mig hooked på heroin
, jeg svor ved mig selv , at for at leve i kæden være villig
til at dræbe og at leve på en værdig måde , der ikke ville
genere mig at afslutte , kablet er alle modgang i
øjeblikket er dem , som alle har tildeal, selv om det var
ikke mit ønske , at skabe fjender , hvor der er næsten
ikke gå , og jeg selv , var der dem, som forsøger at skade
mig , var retningen ikke lide mig, så det er, hvad de
gjorde , sendte informanter af dem er til stede på alle
tidspunkter ider var åben for hvis de kan informere bedst
af alt , jeg nogensinde kunne gøre , de havde dårlig
samvittighed , men én ting tiltrak min opmærksomhed og
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gjorde mig ændre , basieie mig meget i de lærere, jeg
havde, jeg følteplatoniske kærlighed til nogle , og det var
dengang, at gik godt , men båden vendte , greb mig og
sætte mig på jøder dalen var svært efter otte års fængsel
i hør , forlod en stor historie niveauetfængsel , fordi han
vidste alle, og de vidste mig og det er derfor jeg aldrig
ønsket at straffe mig et hundrede procent , var jeg ofte
straffet med disciplinære straffe , en for overfald og andre
verbale overgreb af vagterne , og det er sådan jegjeg
indså, at virkelig havde at gøre med en mere kraftfuld
mafia end jeg , men i virkeligheden var der ikke mere ,
jeg havde bare bøger og eksamensbeviset , der gjorde en
er forskellig fra mig , fordi efter allerede spillede den
megeti stedet bolden til min morskab øvrigt spillede alle
der var at spille , jeg spillede det højeste trumf hvad
nogensinde du kan spille , Ace of Spades , nogle
mennesker fortalte mig, jeg kunne se, at ville have dårlig
held med dette brev , og diziam-mig , der kunne have
dårlig held med dette brev , tiderne skifter, og det er når
jeg begyndte at indse , at livet ikke i kæden , men uden
for, men aldrig ønsket at internalisere , men jeg vidste,
det var min stærke side ;begyndte en dramatisk historie
blev der sluttede i mord , var tre brødre , og de alle
forbrugte heroin og heroin for dem var behovet i det
øjeblik, det er, var afhængig af, hvad var narkomaner .
Men inderst inde , var ydmyge mennesker , havde et godt
hjerte , fordi de havde brug for at blive hjulpet , fordi de
tog i livet, og jeg tog også , det var et hårdt liv , kan vi
endda sige, det var en slaveriet , var den måde liv gjort
,hver dag havde vi til at ryge , men vi ville tegne .
Men alt dette er resultatet af en livsstil , en, der flytter
årsagen , fordi jeg selv gøre poesi i forhold til de
erfaringer og den sammenhæng af situationen , de alle
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spurgte mig et digt , var at skrive til sin kæreste , var
som de varaltid bedt et digt , men jeg mistede mig selv
og var på tidspunktet for forbrug , der har vedtaget denne
livsform, jeg ved, hvad jeg ved , og jeg er ikke villig til at
undervise nogen, fordi han havde erfaring med den
tidligere , gjorde mig en helt nogenhavde i papirkurven og
kunne hæves.
Alt blev kogt ned til dette , i form af erfaring , den måde
vi lever , den måde, vi var nødt til at få lægemidlet til
rygning, som om han havde tilbudt og givet ville ikke
købe , jeg blev strengt taget en alfons narkohandlere at
sælge, måtte forsikre mig mit daglige surf med pulver jeg
ryger , det var dengang, at jeg blev en alfons af
menneskehandlere blev døbt , så de alle ønskede at
hjælpe mig , give mig medicin til at sælge , og jeg spiste ,
havde jegstørste fritid at enhver narkoman kan have ,
være afhængige af narkotika og rygning .
Men jeg var kendt for min sportsånd , for min praksis i
uddannelse, fordi trænet hver dag, og det blandes
mennesker, der så mig og kiggede på mig, at de altid
havde en paranoia , paranoia , som jeg nævnte i denne
bog mistillid , og det er tvivlsomt ,når gjorde det onde vi
altid plaget , vil være, at det onde vil ske for mig .
Det er altid det uventede prognose oprigtigt habituei- mig
til denne livsstil og var vanskeligt at integrere efter
anholdelsen i det sociale miljø , fordi det er et medie ,
som vi kender , er et meget lille rum, hvor dagligdagen
fører tilved os alle til hinanden, men fysisk.
Vi ønsker alle kommando , fordi vi ønsker at vinde retten i
et rum, der giver os sikkerhed os til at blive indsat i et
medium , hvor vi altid behandler frygten , men det er ikke
en frygt , er simpelthen At sikre os , kan vi overvinde
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situationen vide

Det sker i livet , induceres fejl , fatal , en, der er skrevet
korrekt , fordi det blev skrevet af den erfaring og den
måde, de love, der levede og voksede .
Hvordan kan det være ?
Den kraft af grunden altid vinder , og alle domme , der
kan gøre livet kan nogle gange ikke være den mest
korrekte alt vejer en faktor : bagvaskelse , det ikke sjovt
og ikke falde i nåde , være en, der alleønsker at foragte ,
at ydmyge ;føle sig godt og så når der er mangel på
økonomisk magt er altid begrænset til at spille , fordi
også en del - dette er et spil , der er, nogle siger, at man
skal vide, hvordan man spiller er populære ordsprog for
lykke ikan slå os måske en god ting, og at lykken kan
give os, hvad vi forlanger , velvære, være godt med dig
selv , at hjælpe, fordi vi lærte at det også, deler en fælles
liv med voresforældre, vores brødre , søstre,
bedstemødre og bedstefædre , for der er , det er vores
generation , fordi vi er et resultat af deres udvidelse til at
se genererede væsener i hans Sæd , det vil sige, at vi har
evnen til at kende hinanden ,hvem er vores og vores er
altid på vores side , men aldrig gerne se , at have et
medlem i en familie , der ikke kan behage dem, de har et
billede at bevare liv blev således gjort udviklingen af
unionen, velfærd , ingen kan lide at have, eller for at se
en person, der er i vores familie eller nogen tæt på os,
fordi i slutningen, i slutningen vi alle menneskelige, vi har
at gøre med hinanden og familiær atmosfære , nogle
gangeenten på værten også , føler ejere af hvad
genereret og gøre det til en livsstil, der er skrevet i alle
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teologiske læsninger , der kan læse , dvs. studiet af
religioner.
Vi tager alle med moralske lektioner , er det korrekt , at
dem, der føler en nærhed så trofast, som gør alt omkring
at se vores gode , vores kære se dem godt , der in der ,
og aldrig ønsker at skade demfør det billede, bevare og at
de har lært , de værdier, som de ikke udelukket tillader
dem at se godt ud, til en situation , der kunne måske
løses ikke undertiden misforstået .Det er alle meget rart
og medierne også transmitterer således lig med facaden
vil vise en smuk billede , også presset af en magt, som vi
alle accepterer regeringsførelse, meget hårdt emne , men
det har at gøre med alt dette atvil blive rapporteret der
eksisterer vi , vi vil fortsætte med at eksistere ,
uddannelse er også givet til dem, der hævder at være
ejere af grund og nogle gange indberettes og ønsker
splittelse , de alle har til fælles én ting at holde : et
wellness, en trivsel , at de kan give et domæne af alle,
der kan stræbe og ønsker velfærd for samfundet , men de
levede og opvokset med en far og en mor , blev de givet
de rette betingelser forkunne komme videre i en karriere,
der har til formål , men også mislykkes , men altid
glemmer og er underlagt billedet ;Jeg holdt denne tale ,
fordi min enorme mængde er enorm i dette liv , lærte en
masse , jeg udviklet, hvad jeg havde at udvikle om han
var i snor aldrig tænkt slutningen, altid ambicionei at
have direkte kontakt med medarbejderne i virksomheder,
hvor jeg var, min karrierefængsel kan overføre det det vil
være bedst fortolket i form af ordet så godt , men bliver
nødt til at være , skal fortolkes således, ærligt og
oprigtigt, at der er i livet.Er relateret der er bilaterale
forbindelser er forbindelser , der styrer alle nationer , er
spørgsmål af interesse for Fællesskabet for at beskytte de
aktiver , således at de kan give et wellness , så blev
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etableret i verden , friheden hårdest emne at tale ,vi kan
give alle vores frihed , smukkeste ting i verden , er den
største glæde , man kan have i livet, er at være fri , vi er
nødt til at vide, er at overvinde alle hindringer , som vi
har hele livet igennem og kan finde.Der er et stort udvalg
af dem , kan jeg starte med det vigtigste : det sociale
gode, vi har alle én ting til fælles , ligesom os selv , kan
vi være grim, smuk, betyder ikke noget , vænnet sig til at
leve, udseende er ikke alt;undertiden bag en flot kan
finde en mindre god side , men det var hånd Apollo , den
side af skønhed , der er beskrevet af Nietzsche jeg fulgte
hans selvbiografi , er der ingen grund for de fleste , den
side af skønhed er en,gør os drømme , der gør os elsker ,
bringer alle gode, men der er det godt går hånd i hånd
med det onde , som beskrevet Nietzsche eksisterede den
dionysiske side , dvs. godt og ondt inkarneret i instinkt for
at væremenneske , når vi taler om alle de væsener , der
findes til at lande top hvem de er, hvad enten politisk ,
hvorvidt dommere er borgmestre , formændene for
foreninger er alle kan være , oplægsholdere tv for at være
den karisma , og som har en taknemmelighedmen ingen
kan blive tilgivet , selv ordet , tilgivelse alle har en grund
, og når vi bliver sat spørgsmål skal tage alt, hvad vi gør
på vegne af nævnte love et samfund , og som kan gøre
krav på ordet lov.Det var der, fik retten til ikke at blive
straffet og fastlægges ved lov , fordi det hele passer ,
misbrug eksisterer , har eksisteret og vil eksistere er
prologen .
Og prologen kommer fra transcendens , en læring ud , vi
alle lever , fordi vi ved, at transcendens er mere end godt
, kan det være , det kan være , er at lære , er at have alt
, men der er et nøgleord designeret alledenne : filosofi ,
livsstil , nydelse af livet er hvad der gør op en af
transcendens faktorer , vi forblive og fortsætte med at
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leve på samme måde , udviklingen i be er blevet
genereret , opgives ikke gør en ond velsignetdet godt, at
vi kan øve er den guddommelige , at vi lærer , er vores
skæbne lært alt er efterladt os en arv store værdier , så
de prise de ord, de skriver , men det er alt forherligelse af
at fastholde magten og værei ophøjelse , for alt dette
kunne være smukt , hvis vi virkelig var alle opfyldt og er
skrevet var meget god.
Hvordan kan det være ?
Vi ville ind i bredeste vej af menneskelig rot , er slaver af
legaliseret demokrati , at brugen af situationen
vedlægges og blive undertvunget til strengere regler
;nogle gange ikke reagerer på samme måde som normalt
en konform måde , kaldes transcendens af væren ,
overgangen til den mest grusomme side af at være , det
er, hvad jeg følte , jeg lærte af erfaring, at vrede er en
live supportat leve og overleve ses og so're bevist af
værdierne af videnskab, der er domineret som en sikker
måde at leve , når dette må være , kan vi ikke undgå
spørgsmålet , vores egenskaber, der gør os er forskellige,
men alle kommer frasamme , mystifikation , ikke mere
perfekte væsener end nogen , alle kender leve for dette
behov for sikret og troværdig støtte til hele væsen ,
arbejder sammen , vi diskonteret så andre kan få et
bedre liv , arbejdsløshed, en retfærdig sagdette er en
oplevelse, som du vil alle deler med mig , jeg kaldte
denne historie fortsættelse af væren , er en forlængelse
af dette spørgsmål.
Det hele begyndte , efter adskillelsen fra mine forældre ,
blev jeg indlagt på et kloster skole af Hale var skolens
navn , på ferie med min far var i nærheden af der , men
efter adskillelsen ikke står et godt forhold til min far ,
ogvar derfra , at det hele startede , min mor var flyttet
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ind til spidsen efter separationen , havde jeg omkring 10
år , da jeg ankom , og jeg gik til spidsen , skolen løb ,
ikke acceptere, at livsform, men apanharam-jeg var en
uskyldig , vidste retskraft eksisterede , min far var i
militæret vovede mig vejen de historier, min far fortalte
mig , at være en mand , der skal integreres i militæret ,
der betjener nationen , en hård mandsom jeg nævnte ,
men ladet sig rive med af deres passion for at elske en
anden kvinde , en fysisk stærk god mand , intellektuelt
også værner der har arvet deres gener , havde ham som
en helt, der var al den læring, der senerekommer til at
være .
Hvordan kan det være ?
Domænet Jeg vidste, jeg kunne gøre , fra tidspunktet for
separation, som jeg var med min mor blev selvstændigt ,
min mor fik en kæreste, en arbejdende mand , der
arbejder på posthuset og værker , er en værdig mand,
begyndte ogsåså , jeg havde brug for at hjælpe min mor
og blev den dominerende årsag var alt håndteret godt ,
jeg angrede , græd , men jeg vandt , jeg tror, det er den
mest hensigtsmæssige tema , elskede dem som nogen,
heldigvis de er godt ,har et liv , var det normalt at have
diskussioner , men de har altid haft grund er, at jeg sov
med transcendens af at ville mere , ønskede at gøre
noget , mente, at det var let.
Jeg begyndte at arbejde for at hjælpe min mor, men
indså hurtigt, at jeg ikke var at blive overvældet , jeg
begyndte at arbejde som Casqueiro dvs. møbelpolstrer
hjælper, det er det, der gør den struktur, der skal formes
og polstret , arbejdede, var endnumit kvarter på spidsen ,
arbejdede der før Toninho dreng i min generation , havde
flere brødre , men jeg var favorit .
71

En person, der arbejdede der var Casqueiro mand
struktur for at polstre sofaen , var robust udseende, og
jeg ikke længere ønskede at stille op mere , aggressiv
form for tale, der allerede havde været igennem denne
med min far , så jeg valgtved at vende situationen , blev
jeg holde op udviklingen af livet, ikke vejet mig , men
kunne have vanæret mig den dag , som et spørgsmål om
at ville ikke såre eller skade , men jeg beskytte mig selv
kastede en stenpå størrelse med en hånd , men jeg ramte
afslutningen ønskede at give advarslen.
Alligevel accepterede mig der , fortsatte jeg med at
arbejde efter jeg forlod ved valg, men også ejeren døde
forbruges af HIV-sygdom, en situation, som ikke var som
jeg så ham lide af sygdommen , men altid respekteret
ham , jeg mistede mit job , jeg startede i aktiver ,dvs. i
fagsproget anvendes som blive guidet , ikke med chefer ,
ønsker selvstændighed , var jeg søn af en løve , og
fungerede som sådan .
I marts 1996 var jeg fandt i Avenue metroen, havde haft
en række angreb i metroen , der var påstande om
forbrydelser, der var på vej der og der skete lejlighed
tilbragte en psp , der kom til at bede om identifikation, og
det er fordihavde en forgænger , en uge før havde været i
superesquadra benfica beskyldt for at stjæle en læser ,
men drengen, der var med mig , Ricardo , var forsigtig ,
uerfaren , han var kommet fra æggestokkene ikke kender
byen , men det var kendt guidevar en narkoman , og på
det tidspunkt , da jeg forbruges kokain , fandt det godt at
have en sikkerhed krykke , der er, mig og sikre for
fremtiden , det vil have en kraft , en fagforening for
progression .
Men nu kommer her struktur, en af de vigtigste faktorer
for loyalitet til hver enkelt , starter vandrer , det er sådan
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jeg opdagede, hvad jeg allerede vidste, at du ikke kan
stole på , hvis du ikke kender , men min erfaring var langt
, varenorme, var han sikker på mig selv , var god til det,
han gjorde , havde gjort adskillige væbnede røverier , jeg
valgt en måde ikke at skade nogen , bare få pengene .
For hvad ?
At leve , jeg sluttede denne livsform , og i marts 1996
mere specifikt 28 blev fortalt af en arrestordre angiveligt
kun opsiges tilføje manglende indføre dette tema , før en
uge var blevet anholdt i superesquadra af Benfica , var
jegtil at sove i en bil , ejeren af det var en Air Force
oberstløjtnant , en mand, der allerede havde været
igennem i udlandet , jeg døsede ved tilvænning der, men
stadig havde huset på spidsen , faktisk, at natten
blevRicardo , og stjal en læser og faldt i søvn i bilen , blev
vi overrasket og godkendt af PSP officerer tilhørte
superesquadra af Benfica , men jeg ved ikke amedrontei
mig og fortalte Ricardo ikke at skræmme skulle være
stærk og sige nej tiltil sidst var der ingen beviser for det
modsatte , men han advarede mig om, at politiet kunne
forekomme , men beroligede ham , fortalte ham, det er i
orden , drak for meget whisky og ønskede at sove og var
ikke fancy mig gå hjem ogboede i nærheden .Det skete ,
det var den værste tvivl om, at en mand kan føle, når han
underviser og træner den nuværende situation , der kan
ske på denne dag slap af sted med mig .Han kunne
adlyde min regel om ikke at have noget at sige , men de
var ikke overbevist og gik at få alle de betjentene bil i
nærheden for at se, hvis de vidste ethvert angreb, en blå
cd afspiller, men vi havde allerede begået flere
forbrydelser førog alle blev involveret i røveri og
kidnapning , gik til overskue Avenue metro , eskadren
stod på loftet Marquis , hovedstadsområdet station i
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Lissabon , blev interviewet , sagde jeg ikke noget ,
kender ikke samtalen ricardo , men da han havde en
historiehave været igennem en uge tidligere i en lignende
situation , betroede jeg .
Den dag , vi forlod stationen, havde ikke noget at sige ,
jeg stolede på hans vidnesbyrd for mig kunne komme
væk , tog på det tidspunkt licensen arbejdede , men har
fundet mig at modtage arbejdsløshedskassen , fortsatte
med at tage brevetjeg gik til koden , var jeg allerede i
kørsel , jeg havde det godt , jeg havde sjovt , og det var
på det tidspunkt, jeg blev serveret med en retslig tog
arrestordren , var jeg kommer hjem , var kommet fra
gymnastiksalen, uddannet mere end en måned , da jeg
trådte den retslige realiseret, da jeg spurgte Marquis
truppen , da jeg spurgte Marquis de Pombal station jeg
sagde ikke noget , men det ricardo alle talte , fortsatte
erklæringen , i undersøgelsesfasen varundersøgelse af det
retlige , ikke havde noget at sige til dem , intet var blevet
bevist af den åbenlyse faktor.Hvorfor kunne ikke
acceptere en sådan afgørelse , ville det være som rakte
mig , måske det var bedre at have haft en anden holdning
, være ærlig, være samarbejdsvillig , angre , men jeg
troede mig ved min visdom, ville lege med retfærdighed
,den dommer, der dømte mig var en mand, der havde
problemer i livet , en af døtre døde af overdosis og andre
tilbageværende børn gik også klamrer til lægemidlet , fik
jeg at vide af advokaten , eller fortælle sandheden , eller
det ville være svært at slå , men jeg har tillid tilmig.
Hun ikke forsvare mig, hvordan man skal forsvares , ikke
kendt for at være i drift i legitimitet opgaver, skal opfylde
, som en repræsentant for ret på det tidspunkt ikke havde
nogen personlig advokat og aldrig har givet mig , jeg
havde til at ansætte efter anholdelsen , efter at væredømt
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efter at være dømt hyret denne advokat , var alle jeg
ønskede at akkumulere energi , vidste, at han var på
korsvej vidneudsagn ikke havde ønsket at tage , betalt en
høj pris , manglende samarbejde og opsummerede alt til
min storefordømmelse selv troede selv dræbe mig .
Det var en trist dag for mig, jeg svor ved mig selv , jeg
ville overleve alle de negative situationer, der kan
forekommer mig , var begyndelsen på min ende til alt ,
jeg mistede min frihed allerede i nogen tid , tog en tung
kæde og formået at overleve .
Det var tid til at vinde jeg lærte kunsten at selvforsvar
kan rejse gennem mig , alle respekterede mig selv
administrativ magt, der udfører funktioner fængslet som
det er med dette , når vi får noget, vi har at gøre , er
deejere af stykket , der er, de ejer det område , der
dominerer , tror selv, så de er blevet befalet at gøre,
hvad der skal gøres for at fortsætte den vej på loyalitet,
uanset hvordan det kan synes, kan være, og at allevil
være , men der er en underkastelse , som er
diskvalifikation , når de udøver denne holdning mener,
kan være mestre i situationen , ikke resigneret at være
enklere og hvem der skal leve , er prognosen for , hvad
de studerede og katastroferbegået, var ikke én , ikke to ,
ikke fire , var mange, meget forskellige døbt dem
korsfæstelsen af de mest elendige , men jeg hævede min
moral , fordi altid i stigning , det hele startede i min post ,
da jeg fik at ipHør var en grim , meget hårdt, jeg var fuld
af vrede og ønsket om at vinde , selv tænkt på at løbe
væk, hvis han havde mulighed for det , lykkedes det mig
at holde mig , alle, fordi jeg kunne respekt for veteraner ,
der var ip , og de varde sande søjler for mig at lære livet i
afsondrethed , guerreei , kæmpede , jeg kunne, hvis det
ikke var så ville blive glemt , alt minder mig , alle kan lide
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at minde mig , jeg var egenskabsbilledet blev mørkt leder
og kuldevidste ikke kærlighed og det er sådan jeg vandt
herlighed i kæden , var kolde handlinger , der måtte lære
at leve og forblive i toppen jord for at vinde .Hurtigt
demonstreret pædagoger , arbejdere, vagter og direkte til
at hjælpe mig at vinde kamp op ad bakke , følte jeg støtte
lige har set på det tidspunkt og omstændighed assistance
var barbarisk , hvad der skete kunne ikke være sket ,
vendte jeg mig djævelen imig selv, men ikke søgte den
ulejlighed blot ønskede at leve og overleve , var den tid af
tilstanden.
Isabel var skolens hovednavn , hvor jeg holdt sund og
fornøjelig respekt ledsaget mig altid hjulpet mig altid ,
men senere kom til at blive et raseri i mig , men altid
respekteret .Og alt dette var på grund af det stærke pres
, der blev udøvet af det administrative system , hvis navn
var direktør John G .Den mand, der var kommet fra
udlandet, fik væk, når den forsøgte at dræbe , hans
historie er kendt , havde flere år med ansvar i
administrationen af hør til efter min overførsel, jeg vidste
det, indtil det var en mand, der kunne talevar
kommunikator blev interesseret i emnet , spillede såre
mig måske skyld i de deputerede , jeg var godt betragtes
i den professionelle cyklus , niveauet af kammeratskab
alle respekterede mig og denne direktør ønskede karriere
højdepunkt, det er , jeg er her formester , jeg er her for
at vinde for enhver pris , vil jeg være fint, fordi det var
hans mål , blandt andet kunne sige mere .En af årsagerne
, han kæmpede var mere narkotikahandel , han nød at
hjælpe misbrugere , men krævede en vekselbørs , leger
med loven, havde en pushover magt til at påkende
anvendelsen af usikre og betingede output ogåben regime
, var ikke dårlig fyr , der kun går til sine ikkedegenereret og jeg valgte den hårde måde den måde, at
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ingen kan lide at følge, men jeg valgte at følge , følge den
vej, jeg var forudbestemt , når man taler på
bestemmelsesstedet vedgange ramte vi ikke gå meget
langt fra virkeligheden , havde mange drømme som barn
og drømme blev foretaget et mareridt , en passage i
ørkenen havde forudsagt , havde set min fremtid , men
jeg var alt portrætteret i en drøm , jeg kom til at
haveovervågning af hekse , der var tilnavnet sådan ,
passerede mig drømmer , fordi de var nødt til at passere ,
magt kvinder var stor, hjalp mig , men nysgerrighed
vækker efter min anholdelse, havde jeg stor uenighed
med min bror og ønskedevære bedre end ham , en sund
konkurrence, og han ønskede at være ligesom
mig.Dengang vi bruges til at gå på jagt mod vand slanger
til at sigte , vi ville spille snooker undertiden udsat hårde
modstandere , men vi vandt altid , jeg vidste, at han var
god ;i dag er hær løjtnant .Min far formåede mere direkte
støtte , som jeg kunne give , gav dem , hjalp ham i
uddannelse , alt dette, fordi i at en separação.estamos i
midten af min post hør , var modig , lige inden vagterne
quiseram-jeg kender baggrunden, var en normal post ,
hvis vi taler med det miljø, de boede der var en
efterspørgsel miljø , både vagter og fanger ville vinde ,
der eksisterede en god instruktør, Manuel , men var
korrupt , men ikke skade nogenvar begrænset til at vinde
og gøre sit job og hjalp også i tre år været under
jurisdiktion denne direktør 1996-1999 , blev han fjernet
fra stillingen som direktør , men tilbragte menighedsrådet
præsident, men aldrig igenkunne slippe af med det,
havde taget ham ud af linned, var en god mand , ønskede
velfærd alle og samtidig ikke skade nogen havde brug for
at arbejde på fløjen b betragtede morderen fløj, fik
tilnavnet killer fløjfor hele infrastrukturen på og modtager
et besøg i parlor faldende vand var resultatet af
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manglende omfang af infrastrukturen skulle være åben
paraply , fordi vi boede i en korrupt midler til det
punkt,instruktøren acceptere et jordet forslag til penge,
der
kunne
udforske
den
generelle
retning
af
fængselsvæsenet , fik væk godt , blev forslaget baseret
på træningsbanen af arrangementet , dvs. fodboldbanen
var mudret grusvej , Bue tungudfordringen var
kælenavnet det også kan du ringe esguiça , men det var
også godt kunne gå , han forstod at manipulere systemet
, havde bragt korruption er at bruge tid tilbage til midten
af straffen for en dom på 16 år, otte overholde
tillidhemmelighed , men det ville ikke ende på den bedste
måde , fordi der var dem, der var skadet , og skulle være
en del af systemet , er systemet sat op, så skal der være
en begrundelse , og med det er gået endnu et år , var
dettredje år , at jeg var i Linhó kom den virkelige
dilemma sælge korruption lægemiddel er godkendt af den
øverste ledelse , alle manøvrerede ved hjælp af fange i
deres tillid , var kraftig en narkohandler , som havde
sprawled i livet med lægemidlet salg navnetit louis tårne ,
selv gjort et barn i kæden , der var et forslag om at gøre
virksomheden springe og fylde poserne betalt kerne , jeg
kom til at blive inviteret til at arbejde der , ikke
acceptere, at mænd, der var til at udføre denne
funktiontillade betaling i stof , og de var med de penge,
der blev hurtigt overført via computer , det er når det
virkelige problem opstod manuel t .Direktør indtil da ;Der
var ikke meget at gøre , var der en undersøgelse af det
retlige , der var målrettet mening en forsendelse , vil vi
rydde op vores image , men undlod at rydde alle gik ind i
retten i baren, undersøgelsen af det retlige blev anklaget
, og en stor mængde beviser ,men jeg var ikke vidne , var
ikke engang kaldt for det , også ville ikke sige meget ,
ville kun beskytte barnet , jeg følte, jeg var mere manear
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årsagen tavs værd , kunne få noget ud af det at holde
mig , onde jeg vidstejeg ville betale prisen svært at
knække .
Sparrow vagt kom ud af fængsler , den Amorim chef
måtte gå på førtidspension , manuel t .Stadig lykkedes at
nå formandskabet for et sogn .
Der var kursændring , john g .Det var det næste navn ,
der fulgte i administrationen af ep Han havde en ambition
for stor selv for sammenhæng , hvordan de startede
værkerne i menigheden til b ombygning af betingelser ,
blev halvdelen af menigheden lukket for værker , var jeg i
cellen med Carlosvar søn af moderen til en
universitetsprofessor , var sekretær for skolelederen ,
men det var en narkoman , fra tid til anden , stjal pose
læreren for at få penge til at forbruge , var en kronisk
narkoman jeg følte medlidenhed med hans væsen ,
fordiat se dig holde miste, ikke kunne udvikle sig var trådt
tilbage til forbrugeren , men det var klog , var en snu
person på trafficking sorte marked er, at de sendte ,
havde problemer med dem kom til at bede om
beskyttelse, når jeg var sammen med ham i cellen ,men
det er sjovt ingen nogensinde fortalt mig eller forlangte
penge , gæld , han havde til at betale selv forsvarede
ham , men blev forrådt efterladt mig en heroin gæld til
den mand, der har den type slået af gæld , jeg
accepterede og var denpligt , ikke frygtede , fordi heroin
gjorde mig en være vilde , total dominans , var det derfra
, at jeg var nødt til at tage et hårdt liv at knække , var
højdepunktet af min Vrede at se nogen lide, fordi de alle
gav mig grunden , havde jegdiverse nærkontakt kampe ,
kunne ikke gøre mig alt, tjente jeg årsagen , at alt, hvad
de havde brug for efter min støtte arbejde og sælge og er
godt med sig selv , havde den gratis heroin tilfredsstille
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mig , fordi jeg havde spektakulære tal var styrmand,
varven og forsvarede årsagen, men havde en meget
modig ting at ingen modsagt mig selv at være i brugen af
heroin .De har alle lært at respektere mig var fyre i livet
for kriminalitet , alle vidste, hvor vi var placeret i midten,
blev respekteret selv hadede mig , tilbød mig heroin til at
gå studere, var den eneste måde, at de troede, jeg
havdeat have en sund besættelse og lære , var en
fortsættelse af forbruget cyklus blev det godt , blev
anvendt, og tog mig viljen til at fodre mig og have sex ,
det var den ideelle måde at tilbringe tid i afsondrethed
uden migchatte med problemet med at have sex og foder.
Jeg blev overført til jøderne Valley i 1998 blev jeg tage en
tømrer naturligvis ikke min konklusion efter ti måneders
tilbage til linned.
Jeg gik direkte til straf regime blev kaldt 111 den hårde
regime , hvor vi forventer en undersøgelse , der kan give
i sanktioner eller disciplinære konsekvenser , betalte ,
betalte prisen for at påberåbe sig en ret , som jeg måtte
var at have TV , radiomen for mig tog mig alt dette , og
alle vidste det navn , han kaldte på mit fjernsyn , havde
Susana blevet tilbudt mig af min mor , det var awesome ,
fordi tv altid haft min celle .Undertiden opfundet, tog
stræbte at det , lejet den til at forbruge strøm i de dage,
hvor jeg følte mig svag , men havde en uendelig
kærlighed hende , ville være villig til at dræbe , hvis
nogen forkæle mig , jeg gjorde det et par gange , jeg ikke
følerbrønd.
Jeg trådte 111 blev hørt af lederen af kæden , lederen
Amorim efterkommer af Mozambique , men portugisisk ,
en høj, slank , men det var ikke dårlig fyr bare ville have
domineret område , ønskede det roligt , det er hvordan
han fortalte mig stoppertaler på den måde , eller vi får
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keder sig, jeg sagde ja kunne pisse var op for det , var på
det tidspunkt, jeg forlod i chef for kontoret , eller fra dit
skrivebord , var allerede service mange år siden ,
Døberen vagt ,drak en masse, men ærlig , havde ikke til
hensigt det onde af ingen var ligesom chefen, ville have
en sundhed, blev jeg overrasket over denne vagt ,
forsøgte at angribe mig mislykkedes , mest havde nogle
vagter , der var der på stedet , og så PBXforvirring ,
rodearam- forsøgte mig ramte mig igen, de mislykkedes ,
varede et par minutter mere , men efter pres fra dem var
min styrke blev derefter kom en vagt allerede i huset af
sine 50 år på Iron Guard , taltemed mig , fortalte mig at
stoppe og ingen ville skade mig , men jeg havde allerede
slået Døberen vagt og lederen af kæden, Amorim chef,
ikke få dem kæmpe bule , jeg vidste, at jeg skulle til at
tabe , så han fortalte mig , vil duhåndjern til sikkerheden
flag , blev lagt i håndjern af tilstedeværelsen af hovedet ,
han bestiller , beordrede jern vagt og kørte mig til
sikkerhed flag , chefen fortalte mig at tage håndjernene
og fortalte mig at komme ind i cellen , somville være
sikker ordning , indtil undersøgelsen er afsluttet .
Ærligt, tjente jeg om mand, var manden var chef, et
eksempel , som de institutioner, der repræsenterer de
kræfter i undertrykkelse , må velkontrolleret for alle, så
alle føler sig godt.For mig var det den mest menneskelige
hoved jeg mødte , stick straf som ville være logisk , skulle
betale for selve handlingen , men også vandt deres
respekt , overladt at trænge direkte liv , at skulle
overleve selv i kædenvi lever , kaldte det sted ugæstfri ,
er identiske sætning selv , til et sted, hvor der ikke er
noget , vi er i live kun at leve, men vi er nødt til at tro ,
havde hørt mordet , fulgt op flere mareações , detteord er
slang for brug i kriminalitet, dvs. præcis mord , så jeg
havde begået nogle situationer , der næppe kan falde ind
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fængsel sammen med rasta Hugo, rasta kaldenavn
indtastes med 16 år i kæden, boede i den ungarske
kvarter , jeg mødte ham på et tidspunkt, hvor opfyldt en
straf i sikkerhed flag , så jeg en ung mand havde allerede
et par års linned , og fangede en kontakt det giver mig en
cigaret , men overladt det tilse, fordi vi var
muitashorasfechados
,
foiumconhecimentode
omstændighed var en tid , godt havde set ham der , han
var der på fløjen b , en vinge betragtes mord , han var i
menigheden , en rolig fløj, opstaldet indsatte , der
arbejdede og ønskedevære rolig i fængsel , men der var
forbrugere, forhandlere , og der var en, der er stadig fast
som navnet er Dauphin jeg forklare hans historie , kom
han til mig , hurtigt så, at første gang jeg mødte ham ,
var snu, chavalo god , men han havde taget en vild
barndom også , ved den måde forældrene gjorde, går
tilbage til Cape grøn , ser mig et bedre liv , de historiske
bånd , der eksisterer i viden og set som sådan havde
hårdheden af at have levetikke førte et liv, der var meget
let , måtte leve i den ungarske kvarter , et kvarter med
folk for det meste kommer fra Cape Green , opførelsen af
husene ikke var meget god , men de tilbyder
minimumsbetingelserne for ikke sover på gaden , haret
loft , for mere elendighed skal havde uddannelse , blev
husene holdes rene og havde deres egen tjenestepige ,
der havde en reel uddannelse , men der er , var der social
ulighed, måtte arbejde hårdt , og disse mennesker er
gode mennesker , kunne lide

Men kom til at vare meget længere , fortsætter den dag i
dag , men han så også allerede forbrugt heroin , og det er
når jeg huskede jeg havde set ham i kvartermester , hvis
der var mørke -business , det sorte markedalt er i orden ,
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da ingen skader nogen, var en gal tid realiseret ved første
øjekast , at drengen var smart , havde en sjæl , dets
udseende havde en stor rasta , vild , men godt behandlet
, som var billedetførste gang, da jeg så ham , og indså, at
det var en dreng i øjnene af samfundet , blev betragtet
som sådan , den fredløse , den mand, der lever på kanten
af samfundet, men vi alle gerne have en garanteret
velfærd foros, at vi kan sikre , for vi kan beskytte vores
velfærd , menneskelig lighed , som er værdig til at sige,
at vi alle lever med alt dette vi skaber , men vi ved også,
at brønden går hånd i hånd med det onde , de
handlinger,der kan opstå bringe den hårde måde at leve,
var han blevet overført fra fløjene langs vingen b , var i
cellen ved siden af minen , han var sammen med den lille
smule i cellen , den anden Kap Verde , vred var også
allerede i cellennogen tid efter mødes, vidste han var i
cellen i lang tid allerede , skulle have forskellige historier
senere fortæller historien om den lille smule , at
morgenen efter natten til overførsel tøddel tilbage til
afdelingen ,havde lavet en aftale med retning ,
samarbejde komme ind i den anden i hovedet af tyren ,
er et andet udtryk også anvendes i slang , der betyder
forlader den anden hængende , for ham at redde , var
ingen skade set var i midten og dávamo- os godtmen
Hugo var på fløjen b , den aften vi talte for Pudemo os
kontakt vindue, så vi var meget tæt , og jeg hørte en
masse støj i cellen , fangede min opmærksomhed , i
kæden skal have opfattelsen af fare er, atder gør os til at
leve , og som hjælper os med at vinde , bringer os sjælen
af mangel på væren , sjælen , som vi alle gerne
legemliggøre en stærk sjæl fuld af mod og snilde og kløgt
.
Den nat forud for den næste morgen talte vi gennem
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vinduet , da jeg hørte støj spurgte :
- Hvem der?
Han havde hørt støj skete , fortalte han mig :
-'m Hugo , jeg er her mere tøddel .
Det var den måde, af sanktionen , at de havde begået
den dag , der blev overført til afdelingen B , blev rutine
var dengang, at han fortalte mig, når de åbner dørene i
dette tilfælde cellerne komme med mig til menigheden ,
men fortaltemig til at tie stille , men jeg troede , det var
Hugo, var stjernen , var manden i det øjeblik, var
afhængig af heroin menneskehandlere , der kræves for at
give det uden narkopenge , var et must , han forlangte
det , enoprørsk dreng fra en enorm måde , det er når
angrebet skete , jeg forlod døren åben ikke gå ud , men
jeg vidste, at han ville komme , jeg vidste, at han havde
haft nogle kul på fløjen , slang ord også kul , der kan
forstås somi fagsproget for kriminalitet en rutinemæssig
begivenhed af gåtur i regnen bliver våd .
Efter at have forladt cellen , gjorde min normale rutine for
at tage morgenmad , så gå toget , gå i skole , gå i skole
den morgen morgenmad, mærkeligt at ikke se dem , fordi
min rutine var det var at søgeogså var afhængig , men
var ikke rigtig afhængig, men havde allerede gjort et
røveri og havde afpresset nogle penge i løbet af
formiddagen kom for at fortælle mig , de drenge, der var
også forbrugerne blev kaldt piratfisk , der søger liv på en
måde,mere ærlig , men altid vildledende, fordi
afhængighed førte dem også til dette , Hugo var for
sikkerheden flag med den lille smule , men dukkede en
anden Zé bold , angolanske boede i chelaer aldrig haft
god " følelse" med det, fordi duhar givet en træningsdragt
bukser, den Emílio høj kvarter og han ønskede at stjæle
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Emílio , vidste han, at hans bukser var mine havde
forårsaget mig flere gange , men jeg har aldrig kaldt ,
aldrig gav betydning, de havde en stor kamp for Emílio
kvarterhøj voksede selv der øverst nabolaget var pikant ,
var de samme skabelse og han ønskede at forsvare det
enten var mit, ville forsvare den ære at være
snæversynet form af en barndom forbindelse , så
efterfulgt af flere andre, profeten , også afkvarter , og det
var der , der gav stor kamp :. Zé bold var robust vejede
omkring 90 kg , Emílio var en tør mand , african typisk
som var tyndere forsvarede æren , konfronteret
situationen , Ze ønskede- boldafsendelse af 3. sal var,
hvor vi gav diskussionen , det var ikke let , men han
vidste, at han havde list til at leve og er nødt til at
overleve spørgsmålet.Efter bolden Zé har taget bukserne
træningsdragt og være sammen med dem i hånden ,
drøftes;Jeg vidste, at Emílio ville vinde , men jeg troede
aldrig det ville ende ligesom billy bolden ønskede at sende
ham 3. sal , greb hendes ben , det Emílio gjorde, hvad du
har lært , i sidstnævnte tilfælde , jeg , der har
miggemme, greb sin hals tvunget til at bryde , det er ,
det øjeblik du fat i nakken ikke store, det havde et
gelænder flader eller kommer ind i cellerne , hvad det er
og ikke tilbyde stor sikkerhed , i dette tilfældeblev det
uforudsigelige , fra første øjeblik jeg troede de ville falde ,
der forventes at forudse handlingen, men så tænkte jeg
og stadig havde et par sekunder efter at se og planlagt og
troede, det ikke ville ske , men det skete , denEmílio greb
hans hals og ikke give slip mere , og tvinge bolden Joe
gjorde, har han kombineret to monumentale kræfter ,
ikke løbe væk , når det er rigtigt , det er altid været vores
uddannelse , faldt fra 3. sal til eftertankeskader var større
, selv troede nogle af dem kunne dø i denne situation ,
men heldigvis blev reddet , den på grund af force altid
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vinder jeg tror, det er liv, jeg nu kørte lidt til emnet , for
at forklare hele den måde, det blev gjorti denne
sammenhæng , at vi altid vil møde folk , lad os holde
kontakten , fordi de er, hvad hjælper os tale at diskutere
situationer er alt rart hvis set og gjort den måde kan vi
endda have et liv forbundet med stofmisbrug , men vi
følergodt , fordi vi er afhængige af narkotika , men vi er
mennesker, der diskuterede emner af vidt forskellige
temaer , fra de mest banale tema , fra den simpleste som
fodbold til den mere videnskabelige, vi læser nok, så vi
kan diskutere senere , har altid været vores stærke blev
læst, nu og efterlod mere siden her bare ville vise ,
hvorfor jeg sige, jeg havde aldrig godt " følelse" med billy
bolden, bolden Ze venstre arm , den Emílio ikke skete
noget , var uskadt , men det var den dag sovendetil
hospitalet til forebyggelse.ZE bold var stadig omkring 3
uger på hospitalet fængsel , de satte ham i armen platin ,
var den mest sygdom , han havde , var jeg oprigtigt glad
for at se , der slap væk , jeg tilgav jer handlingen , men
jeg ved, at jeg altid fik en grudgemig , men klar , jeg
forstod situationen , lad ham gå.
Det var den dag i morgen , måske ville være en 11:00
også Zé bold var gået til sikkerhed flag , jeg vidste, at
Hugo var med ham , havde set ham et par gange, var i
sikkerhed pavillon medført sanktionerstivere fængsel
betyder kaldes halt , er isolation , ikke behøver at have
noget af cellen , medmindre de grundlæggende ting ,
teres et håndklæde , en teres ark , teres en bog at læse,
kan du ikke have lightere celle , og du er lukket23 timer i
døgnet , er det altid svært at overvinde , men netop for
os vant til disse sanktioner, fordi vi har passeret dette før
, der bor i straf , straffen være i den levende , at
situationen , men kunne ikke lide at leve sådan , vi
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vidsteat dem, der vandrer i regnen bliver våd .
Alt det onde var dette og efter at have afsluttet den straf,
og tingene ville bo på den måde , men ikke i den hugo
overfald stukket to gange i maven Dauphin , behandlede
den onde mand , til at stjæle lidt , nogle gram heroinog
omkring 30 historier, ville være omkring 10 gram, en
mand, der ville betale prisen for deres dauphin kaldenavn
, poterne , poter , fordi han blev arresteret for overfald på
toget , gjorde en død , var meget talte om og kendt på
det tidspunkt , et angrebtop, fordi det indebar en masse
penge , det var en ublu beløb på det tidspunkt var
konvojer , der transporterer penge fra bankerne mellem
Sintra Lissabon.Angrebet skete selv der uden for Sintra
toget Lissabon , og der var en død mand , men de kunne
aldrig bevise, at det var ham, der har begået mordet på
forbrydelsen , var aldrig i stand til at bevise, at han var
den virkelige leder af mordet , men blev dømt og
overhans fængsel rejse tog flere razziaer , som du kom og
fanget lægemidlet , gjorde han ikke give lægemidlet til
nogen sejr , der er, han solgte , han holdt selve
lægemidlet , arrangerede han pengeskabe inde i cellen ,
kun af en chibadela de kunne derkomme, men det er nu.
Da han havde Krabbe kælenavn fik at øgenavn ved ikke
spinning noget til nogen , ikke give nogen, han ved, at en
hånd kan vaske den anden , der er, kan det give sejr
kunne hjælpe , nårfolk spurgte ham om hjælp og Hugo
var en hård dreng klamrer .Der fulgte en sekvens efter
disse begivenheder blev dauphin overført til Coimbra ,
lille smule værd af jøder , men jeg også;blev i 1998 mere
korrekt 27. juni, havde skilt mig fra hugo han var i en
anden celle , der var faktorer, der førte til det , andre
egne kammerater , der søgte var piratfisk , fordi hver dag
røvet omkring 3040 gram ryger og forbruger , tiltrak
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publikum , fordi de altid er orienteret , kaldes
rækkefølgen af stofmisbrug og blev derefter når han
forlod halt , vi besluttede, at vi ville bo i den samme celle
, men disse piratfisk altid talte ondt om migfordi dem jeg
var mere af et bump på vejen , havde taget dem vrikke
værelse, fordi de vidste, at jeg var den reelle tæve ,
tiltrak venner, fordi han vidste, at give mig de levende.
Han vidste mig give til situationen sammenhæng med
selskabelighed og det var disse mennesker, der levede
sådan omstændighed med mig i øjeblikket, sagde de onde
af mig , talte ondt om mig, alle for at få gavn af det,
barnet er anbragt , ønskede opmærksomhed påog de
ønskede at have fokus på dem, så de kunne være de er
gode , der er, har altid taget brændingen, jeg gider ikke
med den vidste, at livet var som alle ønsker at være godt
og være taknemmelig for din indkomst for fordelegne,
men var altid dem, jeg nogensinde behov , de også havde
brug for mig , bliver vi et forenet kraft , der er, er
forsikret , hvis de ønskede nogle ville overfald vores
hjælp , men det vil også skulle betale , og det var den
tidjeg blev overført til at tage et kursus i jødisk dal ,
allerede haft to eller tre måneders drift , når rasta Hugo
blev overført til Valley af jøder ankom jeg modtog ham
som en bror , for venskab, der allerede havde med ham ,
er der fire vinger iValley jødiske vinger a, b, c, d , jeg
befandt mig i d, var i menigheden med Dauphin allerede
blevet overført fra Coimbra til jøderne dalen og det er når
jeg sagde til hugo hvis ønsket at bo i min celle ,han
ønskede , men der var et andet emne , at han var bange,
fordi han allerede forsøgte at dræbe Dauphin i hør ,
foruden at have givet ham to stiksår ønskede at sende
manden i 3. sal hernede og hans fætter , bento ,
forhindresat gøre det, men han ville ikke bo hos mig i min
celle , ikke fordi han ikke ønskede , men han frygtede
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hævn Dauphin , havde allerede gjort flere ting i fængsel ,
havde respekt , var en mand, der var let hævnet kendt
som sådan , menjeg fortalte ham, glemmer , at manden
ikke vil lykkes dig , ingen vil tage hævn , havde et godt
forhold til Dauphin fortalte ham flere gange, at jeg ikke
kunne lide , hvad de gjorde mod ham, og han havde
fortalt mig, at han allerede havde glemt .
Jeg tog kurset , og disse overførsler kom fra en sejlads
skete i Linhó rasta Hugo og kadetterne blev beskyldt i en
mordsag , der skete i klude.Vi var meget unge , vi var
kommet hør kunne nævne navnene på dem alle, men jeg
vil ikke kun nævne navnene på nogle , den lille smule ,
Johnson , den virkelige fodboldspiller , repræsenteret alle
de valg kæde, hvor han var eller havde passeret ,
tonimåge , var blevet overført ved også at have foretaget
flere overfald i Linhó bagmændene , også Ze lake var
denne jeg levet nok med ham , var ikke anholdt , boede
sammen med ham under samme tag , med
umasraparigas , chavalas jeg havdemin han havde sin .
Men nysgerrighed af denne historie blev vendt for mig ,
gik med en pige, der spiste hest og hun prostituerede sig
op for den sags skyld var de to prostituerede , kunne ikke
lide at leve afhængig af en kvinde, men jeg kunne lide det
så langt som til at leve med det.Jeg kun forbruges kokain
dengang , tog ikke meget godt hun heroin og kokain ,
men holdt forholdet , kunne lide hende og i Ze og Ana var
også narkomaner og nysgerrige af denne historie er, at
jeg altid sagt, at i Ze for ham at forladehesten , altid
sagde han ville ikke bruge heroin , senere kom mig at
hengive i kæden og i den tid jeg var i jødisk dal , var der
rasta , den lille smule levet op gode tider , der var masser
af masser af materiale imarked , dvs. der var en masse af
narkotika og jøder Valley er en respekteret kæde,
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hvorigennem mange mænd idømt maksimale sætninger
og altid havde et ry for at være en farlig kæde, altid har
eksisteret , og der skete drab, så det var en kæde meden
tung berømmelse .
Som der var en masse materiale på markedet alle
ønskede at sælge skal forsynes med mere materiale ,
begynder der striden mellem Dauphin og den reelle
Pinocchio befandt sig arresteret for international
narkotikahandel , var leder og som manden havde
allerede en rekordi de nordlige kæder sydlige Portugal ,
og det er da i gang igen ikke ønsker at se eller vide .Den
Pinocchio betalt til hugo en masse medicin for at slå
kronprinsen , han trådte den voldsomt overfaldet manden
i omklædningsrummet , alle af hensyn til misundelse
;Dauphin solgte de større pakker og deres var svagere ,
det er derfor at Pinocchio betalt at slå Dauphin .
Det var en begivenhed, som ikke var meget behageligt ,
men tiden er inde , men havde også en intern register og
havde allerede tjent flere straffe , begyndte jeg at få
problemer , begyndte jeg at blive jagtet af en Marcão
kaldenavn individ , fandt han sig selv fangetfor at myrde
sin bror , og hvordan jeg havde brug for at ryge hver dag
begyndte at lave kollektioner og var en af de samlinger,
der Marcão syntes , ønskede ikke at lade mig tage
pengene , fandt han den rigtige , som der var mere end
årjeg red mig i baren , der er ønskede at undgå mig ikke
at tage pengene fra indsamlingen , fordi han også var der
for at modtage penge .Vi havde en udveksling af ord ,
hvor han viste den fysiske magt , men der skete ikke
noget jeg gik ud med om jeg penge , bare at det var
begyndelsen til at gøre en fjende , jeg kom til at gøre en
fodboldkamp , hvor var involveret et volumen påtobak til
det hold, der vandt , var han i det modsatte hold jeg
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befandt mig at lege med den gruppe, der var kommet fra
hør , blev mine lavet af Toni måge Jorge de i Joe Louis og
atleterne , og vi vidste vi var og legønskede vi at vinde,
selv om det skulle undervurdere modstanderen og det er,
hvad der skete , vi tabte , vi tabte spillet , fordi jeg var
leder af væddemålet, havde engageret mit fjernsyn på
grådighed at gøre en volumen, han havde begået på
Ramon ,sigøjner , havde lange optegnelser var en mand
ramt i midten, som ikke ønskede at miste sagt ikke betale
, de chatearam er alle mig og krævede tobak volumen,
men tav , det var dengang , at denne fyr Marcão fortsatte
med atville sige , at omfanget og accepteret, fordi de ikke
havde nogen grund var blevet kombineret i spillet, var en
atlet , altid kæmpet for retten og for at undgå problemer,
når så måtte undgå.Fortsættes, men denne fyr altid
fortsatte med at forsøge at provokere mig ;der er en dag,
jeg var at gå til i løbet af tømrerarbejde , var derfor jeg
havde gået der for jøder dalen , den dag det uundgåelige
skete , vagten var mig åbne cellen , var det sjældent jeg
får cellen ,men den dag var frustreret , ikke havde røget
nok stof var at forlade graduering at stige ned til kurset
og vil dække forekommer mig Marcão , gav mig en rush ,
fordi som var frustrerede og da der havde været en
historie , provokerende underlagtmig , havde jeg ikke
tøve desferi en punch , og han reagerede , men havde
ingen chance havde allerede studeret , var en fighter ,
men var desperat for at provokere , hvad der skete , var
sensationelle , dvs. ikke opfylder nogen straf , fordi han
var der den dagleder af menigheden , Eduardo , var hans
navn , en mand omkring seks meter høj , fysisk stærk ,
var en ærlig mand , han var en retfærdig mand og forlod
det på det.Jeg fortsatte selvfølgelig altid opmærksomme
på ethvert angreb fra hans side , fordi jeg var klar over,
at han havde taget nogen tid at provokere mig og som
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sådan precavi mig , hvad vi alle har instinkt , sund fornuft
eftersynkroniseret kvinders sjette sans , menogså
mændene har.Den sjette sans er det uventede , er at
vide, hvordan man spiller og vide væsen og respekt ,
intet skete efter, at jeg forsøgte at følge i spidsen , men
kunne ikke fordi mit hjerte var stærk , var sikret af Hugo
rasta , en af de mest respekterede mænd igang, at jeg
boede i afsondrethed , betragtes ikke kun det første ,
fordi den første , jeg ;alt, hvad han har lært , modet han
viste , da jeg havde haft mod og allerede jeg var gået ,
absorberet, absorberet mod til at vide, at der var en
kriger , en loyal mand , en digter , en mand, der kunne
lide poesimen selv , at jeg var bedre end ham.Jeg vil
gerne høre , jeg komponeret mange vers , en dedikeret
dem til ham , var jeg den bedste , var den karismatiske
tal på de gange , hvor han kørte , var snu , var stærk ,
det var ubeboet , fik hævn i midten, hvor hun boede
sammen med resten afindsatte, fanget mange, men det
var alle fredelige mennesker , mennesker, der arbejdede ,
men ikke mig .Da jeg stoppede med at arbejde og tog
kurset , jeg blev, hvad vi ikke ønsker at blive løven af
mørke, jeg vendte tilbage til linned, det er når alt er
forløbet for mig, fordi jeg var kommet hjem, hvor jeg
havde været , og havde styr på den,der var en
bekræftelse af mit væsen , genfødsel af det område, jeg
nogensinde havde haft i det hus , fordi han havde holdt
den respekt , det var svært at knække , så jeg besluttede
at kigge efter de nemmeste måder at overleve den svære
, at jeg fandt .
Det er en central kæde af Lissabon, husede alle slags,
motherfuckers , der findes i livet , nogle har vendt sig til
kriminalitet ved tilfældighed , andre har båret
forbrydelsen ved bevidsthed , var der altid den gode
faktor og godt , ikke frygtede noget, men migsamme som
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den allerede havde gjort alt fra at være gode, ven ,
beskytteren , forligsmanden , som forstår alle situationer
, de var forbitret , som blev sagt af dem, der
desabafavam mig , for jeg følte stor medfølelse ,
havdetaget følelse af sammenhold og ikke ville gå i
skuffelse .Jeg gik på min måde at få en betinget , men
stadig havde lidt tid til at drage fordel af den betingede ,
gjorde jeg en beslutning, jeg vil ikke gøre noget , der
skader mig , men jeg vil arbejde for frihed , blev
kompliceret,
fordi
alle
står
over
for
en
god
kommandostruktureret af den retning, men jeg kunne
have vundet alt med den retning.På det tidspunkt
accepterede ikke , at grunden , der blev truffet af den
retning var så hårdt , var et autoritært regime , for det
var ikke til at acceptere ordningen , har til formål at
slippe hurtigere kæden , men er blevet endnu
vanskeligere , men jeg forladertil senere læsere , så de
kan forstå hele en rute, der ikke trætte af at gentage ,
svært at knække , samt var tidspunktet for overgangen
manuel t . ;direktøren , at jeg havde fundet , blev
erstattet af john g .Den mand, der var kommet fra Macau
, en tidligere inspektør for retligt , en mand, der havde
levet et angreb af mafiaen , som blev etableret i Macau ,
døbt 24 karat , der var nogle døde vagter på jobbet , fordi
det tilhørteden portugisiske administration , så hvorfor
sende offentlige forstærkninger til at tjene nationen.
Han led angrebet, flygtede , men hans bodyguard blev
dræbt , steg , kom til administrationen af linned,
opretstående mand , han kunne lide mig, da han så mig ,
han sendte mig vide, at han havde tillid til mig , men jeg
var ligeglad , fordi han havdeomdannelse af at blive
betragtet mig selv kongen skorpion , en, der har gift i
blodet , kaldte ham , og for ikke at kalde , mistede jeg .
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Begyndte et minimum straf i boliger celle , var en straf,
det var ikke svært , blev betragtet som en meget normal
straf i omgængelig tempo i kæden , men for mig blev et
mareridt , ikke accepterede denne straf .Instruktøren
John G .Han gik til min celle til at tale med mig , for at
hjælpe mig , ikke acceptere en sådan hjælp, stolede den
tro, at han havde, som havde ret, han forlangte til
gengæld en direkte samarbejde om, hvad han ønskede at
vide , jeg var ikke villig til at gøre , atfordi det var aldrig
mig samarbejder i disse tjenester , men det var hans
redegørelse for, hvordan han var en god mand .Denne
straf , det værste , havde taget to psykotrope kom til mit
vindue var: jægeren , den Chibanga og Piranha , var
jægeren , der gav mig de to psykofarmaka , tilbragte en
tjeneste kandidat , var manden, der havde migfor at være
i straf celle , Sampaio var hans navn.Da effekten af
psykotrope var stadig i mig , vred mig se Sampaio pass
foran min celle , jeg forlod hele cellen , fik ild til
madrassen , jeg forlod , da vagterne hjalp mig , jeg løb
væk , gik jeg til gården, fangeten pind og to sten og
havde skrevet i sin højre arm , hævn , grusom begær
.Den dag var villig til at dræbe vagterne eller hvem det
var, der fik i min vej , men de var smart som altid ,
kommer tale med mig , de havde ingen anden udvej ,
fordi de vidste , at jeg var vred og havde en hel fløj
tilforsvare mig , hvis jeg så proklamerede , men jeg var
ikke på min konto , hvordan kunne ikke kæmpe uden
grund , efter et par timer jeg accepterede forløsning, det
vil sige den periode , der sluttede forhandlingerne og så
jeg ikke rigtig opfyldt,accepteret, at de gav mig 20 dage i
disciplinære celle , der er halt , fordi det var der , at jeg
mødte alfredo m . , PSP , den tidligere goe , trickster var
snæversynet , tog staten i embedet som sådan for at
starte funktionen imafia, var en hård mand , fordi han
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allerede var blevet vejet gennemsnitlig boksning , vidste
det godt , og det er når , når jeg faldt i den disciplinære
celle , havde en episode , der ikke ønsker, og at du kunne
have taget sit liv, somhavde historie med sorte , som var
kommet for at møde disciplinære sanktioner , var en vild
tid , jeg allerede vidste , hvad der foregik omkring den
vellykkede og havde sagt højt , at jeg ikke ville Papar
sådant nummer bliver slået af ham ,fordi retningen var
tvivlsomt , blev mafiaen af alle sorte der faldt i straf og
havde begået eller taget nogle straf på grund af
krænkelser vagterne eller tjenester , ansatte eller retning
, ville betale med alfredo m . , havde det været ex-psp ,
ex - cop , kendte mange af dem , og jeg kendte ham som
sådan, men at proklamere højt og tale direkte til det
marine , gav mig sukkerrør , jeg faldt i straf , jeg vidste
alfredo m .Ville have mig , men det er, hvor jeg var
forkert .De forsøgte at dræbe mig, når jeg ledes til spa for
badning, mislykkedes, var med ham to betjente til at
beskytte , der fik noget imod mig .Det var den tid, jeg
viste vilje min grund til at leve , var blevet indprentet af
et spørgsmål om at være snæversynet , fordi jeg havde
boet i nabolaget.
Tidligt mistede min far, jeg blev voksen tidligere, det kom
til at afspejle sig i livet, som derefter tog , der er erfaring
er transcendens af fremtiden, hun falder på levevis
skabelse og når det er svært , skal viat have en mere
alvorlig uddannelse , tidlig bag det påviseligt ingen ønsker
at ønske .
Det er, når jeg havde passeret den fase af Marcão , det er
når jeg begyndte at have mere grund , skulle have en
beslutning om at partner niveau og retning , men jeg
vidste, at i midten trængt overvågning, der er
komponeretaf vagter og ledere , fik det, nødt til at
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komme og bryde ind et andet væsen , men det var ikke
noget mere end et væsen som mig , nogle gange er det
et spørgsmål om muligheder , jeg prøvede, jeg prøver og
prøver at få sjælen af den portugisiske, jeg nedden
portugisiske løb af modige race, har befalet verden , der
er arvelighed er indlysende.Nogle gange gør vi følgende
spørgsmål , hvorfor vi eksisterer , hvad er vi , hvor vi bor
, er spørgsmål , der bringer tvivl til at leve , men vi ved,
at vi er nødt til at vinde , var alle indstillet til at være det,
jeg gik på min vej fængsel, senere efterMarcão af kampen
blev
efterfulgt
af
udseendet
af
bestående
overvågningstjenester kaldet fængselsbetjente , jeg fik
gode mennesker , jeg fik alt , men ærligt de også ville
bare leve , aldrig ønsket at såre mig, og jeg ønskede at
ignorere , der tidligtikke lært, at man ikke altid kan vinde
, var en ugæstfri sted , et sted, hvor livet var værdiløse ,
havde ingen interesse i at værdiansætte den sande
betydning af mand, der ikke er den tjener .
Serveres , tjener alt han havde at tjene, jeg var lydig ,
jeg vidste i politisk magt, social magt , undertrykkende
magt der er altid én ting, vi er nødt til at vide, hvordan
man tilgive .Jeg kunne have været en helt hyldet af dem ,
returnere værdien af jøder at blive udvist fra kurset ,
tilbagesendelse af jødernes Valley , hør fundet den
samme ledelse , fordi de var det, jeg ikke ønskede at
finde , oprør mig mod alle oddsfor alle , der var gået , det
blev gjort , jeg boede med alt, jeg måske nødt til at gøre
for at få til at overleve alt, hvad han kunne stå over for ,
fordi fjenderne var magtfulde var forbrugerne af alle
maskiner , blev døbt piratfisk , dvs.måtte overleve alt ,
der var den diplomatiske del , etablering af relationer ,
det vil sige, vi har en lærer , har en assistent, en
psykolog , en læge og en advokat , der er for os , at hvis
der er virkelig ikke noget at sige.Bare leve det øjeblik, det
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øjeblik omstændigheder er simple mennesker, som er
indhold efter behag , og jeg elsker, platonisk kærlighed,
der trænge midt i at være , i dette tilfælde en mand,
havde allerede havde alle livets glæder , elskedekvinde
stadig i mit sind i min sjæl i mit liv , var en intens
lidenskab , de mest varige relationer , der måtte findes ,
som forlænges .Kærlig , sjov , kærlighed væsen er
behovet for at elske at være på vilje til at overleve
.Rapporten er rigtigt at den sidste betingelse i væren ,
som alle kendte mig , de ville sætte mig på prøve , jeg
stod over for alt, hvad der stod over , da de værste
mareridt , vi lærte før sengetid historier fortalt er det far
og mor,så vi kan leve i harmoni og trivsel med henblik på
at sejre trivsel og power- vi bevarer gaver arvelighed fra
de tidlige dage af at være , selv om det er alle optaget af
størrelsen , den enorme mængde er enorm , hvis vi taler
om ægteskab, lighed mellemrettigheder er .Vi er alle
blevet opkrævet på en mission , det fortsætter, vil
fortsætte med at vokse , fortsætte med at se det vokse ,
med klo , nøjagtighed action øjeblikke , for at jeg skal
have nøjagtighed.Det er med tilgivelse , liv fortsatte som
det skulle fortsætte og fik ærlige mennesker , sand , alt
var stor, jeg fik folk i stand til noget , blev bestemt til alt ,
fordi jeg skulle leve , som de havde , men de ønskede at
være smartere, overhalede dem overhovedet , jeg var i
stand til at kombinere deres dygtighed til mig af min
visdom , var snu , men altid ønsket at være mere end jeg
, men jeg conjuguei deres dygtighed , lærte at spille ,
også spillet med kendskab til dem med min.Fortsat at
leve i afsondrethed , lukket , var en hård tid , ingen
skønhed, jeg kunne se , ingen medfølelse , at jeg skulle
have , du ved, at stien var en orlov .Jeg ville aldrig skade
nogen , blot ønskede at lade mig leve , så gik jeg i kamp ,
der var konstant , da alle af dem var stærke , de var alle
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væsener , men jeg ønskede at vide det , og heller ikke
havde noget at gøre med resten af den historie, der
vilpassere.Var hårdt for mine kammerater , dem alle, ikke
vælge nogen ønskede blot at holde fængslet hierarki og
holdt alle adlød mig som jeg ønskede , men jeg også lade
dem leve var på min egen måde , jeg lægemiddel til
rygning , og dekunne gå godt , nogle mennesker græde
mig til at stoppe , fordi vejen var modig , en hård måde
at gøre inde i fængslet , havde noget andet valg , det var
ingen flugt , vinder eller dø.Det var alle udført af den
overbevisning, at jeg tog , kunne jeg trods alt dette ,
finde på den hårde måde , jeg vidste, at jeg kunne forlade
i midten af sætningen , vil vide, at det også kan forlade i
slutningen af sætningen , vendt alle, eller var ligeglad
,fordi det var godt , havde kæden under min kommando ,
var alle mine holdkammerater , det er når jeg har oprørt
mig mere af følelsen af at være , vidste, at han havde
allierede.Jeg gik på vejen af det onde , blev fortolket som
sådan , jeg troede mig løven , men var afhængig af
heroin, en hård ting at gøre , for at forbruge .Jeg gik ind i
kampen , kampen , at der ikke lige, jeg står over for :
dommere og lærere og assistenter, hoved vagter, nydt
undertiden med dem , men der var ikke mange , men
ikke nok til at sige, at han havde ret, for opfølgende
spørgsmålbragte mig et problem , det største problem af
alle væsen , jeg er eller er ikke , ønsker eller ikke ønsker
, det vil sige alt det, vi kan stræbe , var en fortsættelse af
alt , havde han lært , endnu bedre , havde levet et

Jeg blev, hvad jeg er, en ydmyghed , ubestridt, at ved,
hvordan vi skal leve , jeg betragtes som en form , en der
går og har til foder, blev jeg den sande bæst , aldrig står
kæden på samme måde , blev jegperfekt killer enhver
98

situation , som det var at leve, og de vidste, at jeg var
villig til at dræbe for at leve , som altid valgte den rigtige
slags , en, der dominerer alle situationer , jeg svor ved
mig selv , jeg ville ikke gøre dem skade , hvis de ikke
miggøre ondt .Gå på, rasende , altid opmærksomme på
alle bevægelser, eller reaktioner , hvad enten de , hvem
de var , globale partnere , mod niveauet altomfattende
hele væsen i en verden af retfærdighed, for alt det, jeg
har betalt en hård pris at betale foralt dette blev alle sat i
min begivenhed , alle vidste mig, og jeg vidste også alt
var perfektion af spillet, var fagforeningen , foreningen af
dem, der bor og er i daglig kontakt med befolkningen ,
uanset situationen ;Tiger som det var ikke kunne tilgive ,
frygtede de mig faktisk var respektfuldt til mig , var det
ikke noget at gøre , vi taler om et fængsel , vi taler om en
masse, indeholder en værdi, der er svært at vinde ,
frihedmedmindre vi ikke behøver at gå igennem de mest
vanskelige situationer livet viciações , habituations der
kan bringe overdrivelse , når vi taler om forbrugerisme ,
forbrugersamfund Somo væsener som sådan blev den
uovervindelige bæst autointitulei mig løve , kæmpede lige
bæstermig med visdom endnu mere hårdt, men jeg
kunne ikke tilgive .
Han vidste, at der var mange børn af moderen og
livserfaring havde været anderledes , nogle var børn af
gode mennesker og andre var børn af fattige mennesker ,
som alt dette jeg bekræfte tilstedeværelsen af alle , at
samfundet har at byde på , så lad gålignende situationer
ikke gøre noget , hver og en har brug for velvære, vi
lever i et samfund, hvor alle ønsker god , men det er
skønheden i at se den næste , nærhed , hvis du kommer
med højre , vil jeg få dig godt , hvis du kommer med
onde, ondskab , du modtager , og du vil tage med alt fra
alle mine onde at være, men jeg ved også, at jeg er nødt
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til at gå, kan jeg ikke være så svært , de er mere end s
mødre , jeg havde også at respektere , indsat en regel for
alle ervel vidende , at forbrydelsen fortsætter, og behovet
er stort , jeg faldt af begivenhederne , jeg blev den
såkaldte narkoman , der foragter alt , men havde værdi
og blev anerkendt , ingen , ingen ville savne mig
selvstændigt respektsvagheden han følte dengang .De
alle jublede og respekterede mig , ville have mere fra mig
, skulle være eksemplet skulle være venligere , mere blid
og kærlig .
Jeg betalte prisen for ikke at vise dem, hvad de ønskede
at se mig , jeg var hårdt, jeg var uhøfligt, jeg var alt ind
for min beslutning , kunne have mere gain , kunne endda
drage fordel af mere i alt , ligesom mig , chegavammigat tælle til sine drømme , men jeg blev dyret og
ønskede at være.Det var under den situation, der levede ,
kabinettet , isolation , havde kvinderne var også
overvældet med alle de platoniske kærlighed, elskede
dem , elsker dem .
Det var alt om at leve i nuet , jeg havde stor platonisk
kærlighed og lidenskaber også til det punkt af kontakt,
men jeg undgik altid ødelægge nogens liv for mig at få
den smukke glæde , fandt jeg at det er nødvendigt , jeg
var fast , gør ikkeville ødelægge nogens liv, hvis ikke
ødelægge mine.Fortsat kærlighed, fortsatte jeg med at
elske, som kun han kunne være , var alle , tilhørte min
kærlighed, fordi de elskede mig oprigtigt respekterede
mig , jeg bor ikke godt , blev arresteret , han vidste , han
måtte kæmpe for at vinde altjeg havde mistet friheden ,
men det er når jeg vidste ikke stoppe , retninger,
arbejdere , pædagoger , vagter ville have mig til at
tæmme , ville have forstået , men jeg havde også at
stoppe, stoppe alt, stjæle , de forbrugende , denvanære
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en andens liv , men jeg var altid godt , aldrig mishandlet ,
aldrig smæk nogen, hvis han ikke havde nogen grund til
at gøre det , og selv om han havde ville være svært for
mig at gøre , for menneskeheden selv , altid taget hensyn
til de moralske værdier ,værdierne for hver scene , fordi
jeg også være , men de vidste, at de skulle have det
største dyr der nogensinde er fundet , men det var alle
sæt for mig, fordi jeg ville have det , jeg forlod dem i
forventning , at frygten for dem kommerat tabe.Det var
alle formålstjenligt , var en hensigtsmæssig at rejse ,
forbruge og dominere tidligt indset dette endnu før ind i
fængslet , var vanskelige timer , dage , der aldrig gik , år,
jeg var nødt til at mødes, fordi han havde mestret
kontrollensituationen var kommer næste , jeg kom til at
spille , men det vittighed var jeg laver ansigt.Fordi aben
at spille, spil aben kusse til hendes mor , var jeg ved at
dø en vittighed , fordi jeg vidste master.Det var den dag,
motion , ønskede at træne en smule, og jeg foreslog ham
at komme tog med mig , var en svag figur , var bare for
sjov, klemte hans hals , mistede han bevidstheden, men i
det øjeblik følte jeg en trykken i mig ikkeønskede at gøre
, som det var at blive vist , spillede , så på ham fik og han
gik med mig , fortalte jeg ham, hvis det var okay , der var
ikke noget svar på kant , men da jeg kiggede jeg fik en
fornemmelse af , der virkelig havdetidligere noget ,
mistede han bevidstheden.Det var et overskud af tillid ,
vidste ikke min styrke , og der begyndte et helvede , der
havde haft , jeg stod op og kiggede på ham og sagde til
ham :
- Er du okay?Du efterlod mig bekymret.
Altid viste ham medfølelse for øjeblikket, ikke beregnet til
at gøre ondt , så jeg det ville formilde alt ondt , han
havde misforstået uddannelsen blev overdrevet fra min
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side , han endte med at dræbe sig selv , var alle i håb om
en dagjøder dalen .
Jeg havde håbet , at jøder i dalen ville leve , var en
simpel sjov for mig , det vil sige, det var en praksis, som
jeg ikke var forberedt , var min styrke på sit højeste ,
dominerede , fordi han vidste mester, men som i livet
harsin pris, jeg betalte en høj pris for andre mennesker i
kæden , holde sig til 5/6 af straffen , dvs. enhver indsat
siden en dom på mere end seks år kan gøre brug af 5/6 ,
er en lov .
Men vi har for feltet , en 2/3 og under følger 5/6 .Jeg gik
ud på 5/6 var alle et program gjort for min biografi liv i
afsondrethed , lukket , behandles gode mennesker ,
mennesker med hvem jeg behandlet , var en del af
ledelsen , folk , indtil jeg kunne elske , hvis de ville , og
derefter fratobak og ikke brugt der følte en enorm had for
disse mennesker .De var mennesker , der fortalte mig
ingenting , kun ledelsen adskillelsesevne det spillede .Der
var en stedfortræder , jeg var kære, blev den første
kvinde til at have min udfordring , jeg var loyal , men så
tænkte jeg, at der var galt , var, at hun nægtede mig den
første Kriminalforsorgen 10 års fængsel .Hun ikke
værdsætter mig og krævede min forbrug teste medicin ,
men det var for klog til at indse, at det ville forblive på
den måde , at Kriminalforsorgen jeg blev tildelt efter en
anmodning jeg gjort til dommer læge .Hun gav mig fire
dages prøvetid på betingelse at blive hørt af hovedet, og
de bestilte op , Doc dommer gav ham fire dages usikre ,
udvidet levering leveres til narkotika screeningstest ,
dvs.manøvre , de har altid , og jeg også undervurderet
mange gange , men altid respekteret ham, fordi han
fortjente min respekt .De var væsener, som spillede sin
bedste rolle , men det er sket, testen fik positiv for
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opiater, dvs. heroin, cannabis , hash forbrug , men jeg
spillede til min fordel , da jeg stak min ansøgning , jeg
argumenterede alt der skulle påberåbefordi det var
forbrugeren havde anmodet et lægemiddel til min læge
ana f . , fordi det var under , eller på toppen af en
ophedet diskussion , der søgte hans hjælp , for alt i det,
hun havde hjulpet mig , spurgte jeg ham det stof , kaldet
Tramalvar det tidspunkt, hvor jeg følte, jeg havde en
allieret Dr. Ana f .Eller Tramal anklaget opiater under
omstændighederne i rutinerne , var situationen ville det
være
rent.Havde
beskyldt
opiater
i
narkotika
screeningstest , det er når conjuguei 2 + 2 , dvs. renset
for narkotika screening gennem min læge , hjalp hun mig
, brugte kravet dokument på spørgsmålet , screening af
stoffer somjeg ankede afgørelsen , der blev lavet , min ret
var at ty , jeg vendte og jeg ansøgte om maksimal Dr.
instans dommer ved strafudmåling domstol , er det
højeste niveau for , at de indsatte sendes gratis , med
fordel for brugmidten af pennen 2/3 , blev genereret der
en kamp , fysisk overfaldet en fængselsbetjent , var ikke
fordi jeg ville, søgte han min berømmelse var stor en
fylde i et fængsel miljø , respekteret , men også bygget
den forbindelse respekt, ved at respektere vidste, at han
ikke kunne spille mod systemet .Systemet hersker i sig
selv, fordi der skal være social , alt, hvad vi måske ønsker
, velfærd , afgørelser var anderledes , jeg havde alt , alt i
min magt for at få gavn af midten af pennen 2/3 , da
denmin berømmelse var bred blandt vagterne og blandt
kammerater , der var vagter , som jeg ønskede også at
udfordre og alle de psykologiske niveau , fysiske og alt
andet du kan tænke på , fordi jeg vidste, hvad der kunne
ske i de institutioner, der måtte følge , kaldesauditions til
midten af pennen 2/3 og 5/6 også blev ansøgningen
baseret på renholdelse af min betænkning spørgsmålet
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om screening for cannabis ;denne ansøgning fortalte
dommeren , at lægen havde beskyldt analyser Chamon
eller hash , men da jeg er et socialt væsen , aldrig boet i
beskyttelser i kæden , dvs. havde mig relaterer til resten
af de indsatte og fortalte dommeren, at Dr.jeg spiser ikke
noget på det tidspunkt , kun resulterede i hash , så det
var logisk, hvis jeg fulgte med folk der spiste og levede MOS i et lukket rum , var det almindeligt at beskylde hash
siden jeg åndede i luften.Jeg udskudt afgørelsen af
Kriminalforsorgen , for det var på juletid , og dommer
læge ville gå ud to uger , dvs. juleferie , men hun gav mig
grunden og gav mig de usikre næsten to måneder
oghalvdelen , det var en lang tid af problemer , fordi
ambition ud usikkert , fordi jeg var i de mange år , ti
år.Men gik over og sætte med mig godt indtil den dag
forlader fattige, gav mig fire dages langvarig dårlig
produktion , for hvilken han med succes har opfyldt .Men
det ville være en hårdere problem for mig, ville det være
mere respektfuldt og ikke komme i problemer , men snart
jeg trådte , efter to måneder efter, at han nød den usikre
, ville der være nogen, der vil jeg gerne gøre livet og det
skete.Jeg blev involveret i en kamp , hvor drengen fik lidt
syg behandlet , men han var heldig at være en individuel,
være en person med et menneskeligt repertoire , blev
lukket i cellerne , rækkefølgen af undersøgelsen er, at vi
har hørt , jeg sendteham et papir at undskylde det ikke
entalasse mig , der var ikke behov .Hørt , chefen , der
hørte os var den tyske Shepherd , med tilnavnet ham ,
først han ikke ønsker at høre drengen , fordi han sagde,
at det ikke kunne være , kunne ikke have været en joke ,
fordi han havde forsøgt at give mig meden kniv.Så kunne
acceptere den version af drengen og ringede til mig og
jeg fortalte ham den samme version , som var en træning
, et spil, der kunne være endt dårligt , han ikke acceptere
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meget godt den version jeg havde fortalt ham, dvs da han
var et beat vagt , havde mange års tjeneste og behandle
" casdatrolas ", dvs. , er navnet givet til dem, der allerede
har mange år i fængsel , intet er sket for mig , ej heller
mig , heller ikkedreng , tog os fra straf.
Tag på et normalt liv , begyndte jeg at undgå yderligere
problemer , jeg kunne nyde fire mere usikre udgange
succes , og der opstod igen , marts 2007 mangler mig 11
dage at kunne nyde en anden Kriminalforsorgen , april
måned postjeg havde forvekslet en person med
lægemiddel , dvs. gav ham sand i stedet for den virkelige
ting , han kom til belastningen , kunne jeg ikke , men
skader ville blive sanktioneret denne gang , var allerede
blevet advaret , jeg begrænset mig til at forsvare ogTing
fik der.
Men et problem aldrig kommer alene, jeg savnede det ,
det skete i kommer denne grund blev det fastslået, at det
ikke kunne have udfoldet , igen en Riga, men denne gang
ville jeg komme væk, ville jeg skære de fattige og
varhvad der skete.Jeg kaldte en fyr til min celle til at tage
oplysninger, fordi denne fyr heller ikke lide min måde at
være, og havde svoret den mand, der gav mig de
oplysninger , den skøre Adan , en sand kriger , han nød
også fattig som mig , havde dusvoret ved min nevø , jeg
ville ikke gøre noget , der blot ønskede at kende navnet ,
insisterede en hel dag på løftet om, at intet ville gøre ,
var næsten til lukningen af celler , kaldet fyr til min celle
jeg bad ham om atDerfor han walk the talk af noget, han
ikke havde set han nægtede jeg vidste den skøre nuno
aldrig ville jeg ligge i denne situation , var en af de
mænd, der altid respekteret , fordi han var en sand kriger
, følte hans vrede migbenægte og tilbagevise nuno .Strike
, og det var på det tidspunkt, vagten kommer ind i min
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celle og ser livløse mand på jorden, den punch, der
desferi ham , men vagten så intet , så kun den faldne
mand kunne ikke sige noget uden at have set , men
detteperson var en stikker , det er hvad ville komplicere
min situation , men selv da vidste jeg, at der skulle væk
med mig meget godt, fordi jeg aldrig havde chibado
nogen, og de mig , retningen , ledelse var villige til at
straffe mig vedalle, fordi jeg aldrig lukke op hævder, at
fangerne skulle hævde hvad det var .Jeg var altid ses som
en sådan incitament for disse årsager eller kampformer
og det er når de gav mig fem dages straf , gør dem i
cellen , var en lighter straf , forsvarede mig selv sige , at
den enkelte havde følt syg ogfaldt og han sagde, at hans
version af , hvad der var virkelig blevet slået og det sker
på et tidspunkt, hvor det var næsten til at blive nydt min
2/3 .Ville have en stor chance for at komme ud at der er
intet, der skadet mig , det vil sige, uden disciplinære
foranstaltninger i midten.Men denne gang skulle hævde ,
når uskyld hørtes til 2/3 , sagde damen læge, der var
uskyldig , som ikke havde gjort nogen aggression , ikke
at tage hensyn til dette , jeg følte såret af situationen ,
men ventede på afgørelsenog beslutningen blev skåret en
mulighed jeg overlade til gå lige 2/3 kan kun drage fordel
af yderligere overvejelser i vurderingen af min 5/6 af
straffen , der er, ville komme ud af forpligtelse i 5/6 fordi
så loven favoriserer , favoriserei dette tilfælde , ville
komme ud alligevel i 5/6 , men ville koste næsten 3 år
mere i fængsel , i stedet for at forlade for pres fra at
anlægge sag for at afsætte dommerens beslutning om at
få Dr. genovervejelse før 5/6 ,for det ville have til at gå
mindst seks måneder fredelige .Straffen blev givet i marts
, blev hørt i maj samme år til behandling af
prøveløsladelse , endnu ikke var skåret afgørelse af 2/3 ,
det er da mit liv kunne have været endnu mere
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kompliceret , han føltemig bedrøvet , ked af det, men
vidste, at jeg havde allerede brugt størstedelen af min
overbevisning .Det var, da det skete i løbet af en situation
, denne gang med en vagt , kan være en situation, der
kunne være gået , hvis ikke for det faktum, at vagten jeg
har talt om en grov og hård , ikke acatei sin ordre ,
desferi du en punch iansigt , var han alene med mig ,
men en anden vagt dukkede op, han sluttede for hurtigt
til kollega og sluttede mig til at angribe mig , ikke
længere desferi du mere punch nej , de også hurtigt
stoppet med at forsøge at angribe mig , barejeg blev bedt
om at gå til venteværelset af menighedens høvdinge kom
for at se mig , at spørge, hvad der var sket, jeg fortalte
dem, at der ikke skete noget , kun at det ikke havde
efterkommet ordren, fordi som vagten stadig bløder fra
mundenvidste det var et angreb var, hvordan det var , en
simpel overfald eller utilsigtet situation, og det er, hvad
jeg fortalte dem , ikke havde nogen grund til at angribe
vagten indtil talte godt med ham , også fortalte dem, at
han havdevar et uheld , og det var for den sags skyld ,
som jeg altid bønfaldt .
De sætter mig lukket venter på undersøgelse , kaldet
sikkerhed sektion af jøder Valley , ring optagelse .Men
han var villig til at gå sammen med mit speciale , der
virkelig var en ulykke , kunne ikke indrømme, at det var
en ufrivillig handling , ville have mistet .Så jeg var nødt til
at basere mig selv i den forstand, at de ønskede at gå
videre med denne tese , skulle der være en modsætning
mellem vagterne .Vagten blev overfaldet mælk , men han
også aldrig skrev, at jeg virkelig slå dig , der gjorde
deltagelse var den anden vagt , som havde taget der en
dreng, der var i beskyttelsen , havde han gået til
sygeafdelingen også er rutine ,er den reclusive
beskyttelse , skal ledsages af vagter , faktisk jeg ved, han
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så, hvad jeg gjorde, fordi han var vidne til alt, så det var
ham, der gjorde mig deltagelsen til at være en disciplinær
sanktion , der tog mig også for retten.
Men den dag , han blev hørt i den offentlige tjeneste ,
blev jeg informeret , at han var blevet retsforfulgt for en
påstået angreb på vagt mælk , men der ledsagede mig
den dag var oliven vagt , historien om denne vogte mig ,
var et venskab,skabt i kæden , deltog i et kursus i
kontorprogrammer på it-siden , havde en skærm kaldet
lina , jeg faldt i kærlighed med det utilsigtet og denne
afskærmning , oliven , også kunne lide hende og tog
droppe det.Han vidste, at jeg kunne lide hende , og hun
kunne lide mig , så det startede der binde , vandt mig
venskab , kunne have talt ilde om mig for at ville holde
sig til det , begyndte at tale til mig længere , og han
lytter tilmine udtalelser i justitsministeriet , og han
nedskrev alt, hvad jeg havde sagt , holdt den tese, at det
var et uheld , fordi jeg aldrig ville have troet det ville
hjælpe mig bevogte , fik at lide mig efter det var stoppet
Monsanto, en kæde, der var ombygget en fælles fængsel
for en maksimal sikkerhed fængsel , var der i maj 2007,
at kæden blev indviet , men gik til Monsanto ved at skulle
vente på sagen blev en kompliceret kæde til huse
terrorister,
mere
voldelig
kriminalitet,
kriminelle
organisationer , er vi altid overvåget konstant , fordi vi
lever i en strengere ordning , dvs. princippet fanger blev
alle håndjern til at forlade cellen havde kun én spilletid
om dagen .Men jeg gik bare der i maj 2008, tog også med
denne ordning bliver længe lukket i cellen , men jeg ikke
længere afhentet håndjern allerede afhentet et regime,
der ikke er åben , men vi havde andre erhverv , vi havde
fodbold,håndbold og gymnastik, kunne vi besøger
biblioteket så godt , men blev vævet , var ikke alle på
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samme dag .
Jeg svarer og gik tilbage for at forsvare den samme tese ,
men da jeg fik ud af van at køre mig til retssalen , ser
jeg, at vagten mælk , blev offeret ledsaget af oliven vagt
og var langt fra forestille sig, at ville have en dejlig
overraskelse , da jeg startedehøre vidneudsagn vagt
mælk , hør den tese, at jeg havde forsvaret , da jeg
spurgte anklageren og det er når jeg følte oliven vagt
havde hjulpet mig .Retten hævdede også, at de ikke var
overbevist om, at det virkelig var en ulykke , men gjorde,
hvad den skulle , og ingen beviser for det modsatte , kan
ingen blive dømt.Jeg blev frikendt , og min advokat også
var fremragende , som det havde været afventer dom i
høj sikkerhed fængsel Monsanto , gjorde mig en
bedømmelse, jeg manglede præcis to måneder til at gå fri
og overført mig til ipAf Alcoentre , havde der sidste i
denne kæde , havde en overførsel, der var efter flere
påstande om, at jeg havde gjort i kæden er en kæde af
åbent system kaldet fængslet koloni af mig mangler to
måneder , de sendte mig tilbage tilder , for at gå ud på
gaden , jeg forlod .
Da min vilje var dejligt at være i et åbent fængsel kæde,
fordi det tog mig et år og en halv Monsanto og flere
erhverv , som vi har der er en meget lukket system .
Svært at overvinde , selv jeg , der havde stor erfaring
inden for disse fængsler huse , og det blev da jeg faldt i
Monsanto heroin , det var umuligt at gå der , fordi stoffet
ikke gik ind fødevareforsyning eller noget, der var uden
for ved besøget havde et glas , der ikketilladt fysisk
kontakt , men altid fortalte mig om alt det onde , der er
sket for mig havde en fordel afslutte heroin brug.
*** *** Lukning
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Pink Floyd - os og dem
" Os og dem
Og efter alt vi er kun almindelige mænd
Mig og dig
Kun Gud ved
Det er ikke det, vi ville vælge at videresende råbte han
bagfra og den forreste rang døde
Og den generelle sad og linjerne på kortet flyttes fra side
til side sort og blå
Og hvem ved hvad der er hvad , og hvem der er hvem
Op og ned
Og i sidste ende er det kun runde 'n runde har du ikke
hørt det er en kamp på ord plakaten bærer råbte
Lyt søn , sagde manden med pistolen
Der er plads til dig inde
"Jeg mener , de er ikke gonna kill ya , så hvis du giver
dem et hurtigt kort , skarp , chok , vil de ikke gøre det
igen .Grave det ?Jeg mener , han får ud let , for jeg ville
have givet ham en prygl - jeg kun ramte ham én gang!
Det var kun en forskel
Meningsforskelle , men virkelig ... Jeg mener godt
manerer omkostningerne ved ikke noget gør de , ikke? "
Ned og ud
Det kan ikke blive hjulpet que der er en masse af det om
Med , uden
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Og hvem vil benægte det er hvad kampene handler om ?
Ud over den måde
Det er en travl dag
Jeg har ting på mit sind for mangel på prisen på te og et
udsnit "
Den gamle mand døde
Copyright © Pink Floyd
Fragmenter
Fragmenter I
Lukket og eksponeret i det frosne nord en gammel plade
venter på at krølle en brændt orange lyse toner en
opvarmet tæppe som den glemte sjæl , der kræver og
tolererer koldt elektrificerende en løs hukommelse , ikke
på fiktive og eksistentielle , lyden udbrederden varme løs
dig selv tid rytme invadere mig og udforske uden varme
en varm køling verden , atmosfæren ikke var den samme
bold ruller ind i et hjørne en skrå punkt under havets
overflade , inde i brændende magma til Jungleudforske og
imponere den fantastiske fritids- og har ingen anden
måde at sige det er ord, ord varmt eller for koldt ,
ligesom rigtig koldt dystre lig, evigt koldt en varm drøm
om et forår og en dal , en flod uden latter er
håblemlæstet venter på at finde og vise, hvad unddrager
og hentyder til at skabe langsomt og viser, at kun
forestillet uden distance og med ordentlig ligning
diskuterer alle de hot hot emne , selv brændende guitar
lyd, vibrerer sædeen kultur, der er født sine frugter og
mere eller mindre kunstfærdige uden fortryde løse
situationen nu eksistentielt stoppet, påvirket af
sygelighed af ord der angiver den døvhed af stilhed ,
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sagde mere pleje til pleje, er giver mistanke om det usagt
, meneffektivt overføres retning og skrivning.Hele
sandheden er, at der er sandhed mellem tanke og
handling måde at finde igennem den adfærd , der
genererer tricks og manøvrer føreren selv , og se
overgivet til illusionen af meningsløse ord, men rigtigt
sagde , men det er utroligt alleden form har en
underliggende handling til ren ulykke ubelejligt se vokse
og hvad de skal gøre en situation, der mangler enhver
følelse af sin egen beskrivelse , syn eller forstand , vi ofte
sige, at vi ikke mener, og se, hvad der er knowhow og
lære afog andre tegn på samme eller tilsvarende eller i
form af tilføjelse her er et eksempel på mission enhver
abstrakt formsans var ikke realistisk i sin sandhed til
stede som en enhed , men forenet fragmenterede
karakter af en verden, der er ens, og som altid har vi
lighedenmen ikke hans lige , kan der være en grund
baggrund og tabt i sin egen fremmedgørelse , her er et
tegn ved måde at være og føle hedeture , der kommer fra
den samme indeni kan ligne en maler af en ramme
formen så lige somarkitekt , ikke den absolutte sidste
grund , at der på enhver underkastelse eller
undergravning af fantasi af en simpel virkelighed , der
kom ud naturligt vid og skarphed uvæsentligt , båret af
den fremtid, alt har at rengøre, og virkeligheden i en hård
fortid ubevidstog i høj grad udnyttet i sin vildskab
oplevelsen af et ord, der altid forestiller sig en øde billede
her er et øjeblik fanget opmærksomheden forudsat
fragmenter beskue slutter sig bevidst til dette invaderer
mig skrive , almægtig er ikke klart så lige somlinjer af en
horisont , hvor solen går ned og skjuler lagdelt søvn og
befandt sig slået, men aldrig ondt af der for at blive født
på ny og være så lyse som det var den eneste , vil solen
holde vores lyse og energiske oplevelse , så hvissæt i
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bevægelse , hvor alle detaljer er beskrevet til mindste
følsomhed kun at ske og huske hvert et ord med dets
betydning og holdes i stilhed din tålmodighed , en mørk
clairvoyance , ikke forventede , men ikke mindre nogen
rationel instinkt , medmindre jeginvades'm ikke jeg selv
er bygget og vedligeholde søjlerne som en Achilles , altid
til stede i den fiktive verden, hvor det står , uden at
nogen tage agt disse spioner mig er mine lovprisninger af
berømmelse , den barske virkelighed kun varmede
lokomotivmotorer , der gør dette meget skøre og dyb tur
ind i tunnelen , kan du aldrig se indersiden af din så
mørke med produktionen af billedet og en lys ende ,
venter kun en ende , hvad der motiverer os ogskubber os
og en ubrydelig kraft noget så fascináveis som intet
pålidelige, svært at vide, og aldrig lærer blev en web , der
er brudt , men vender tilbage for at danne internettet, det
var hårde og som en ulykke i historien , var der en dyb
skudder dræbte ham i en tidlig alder , den underliggende
had men aldrig ligeglad med nogen eller dit sind eller
nogen mennesker , så på en intelligent måde fortalte alle
, at vi alle vores sum , og kommer flere forskellige og
lignende lige mennesker ,til sin oprindelige karakter , i
virkeligheden er der en marionet af enhver handling , og
den del , der repræsenterer en tur tabt i rummet
bogstaverne kunsten at skabe plads vil ejer død uanset
slutpunkt , kulminationen var aldrig enden , matricen
forvi sker aldrig bare sker for at dem, der kender os, når
vi dør og aldrig vide det var et ord, der ikke havde nogen
ende , men enkel og genial lidt vanskelig som ræven , der
ønsker at fodre fra en enorm sult end er at lære , og altid
ønsker at vide mere ,så er denne kilde til levetid, aldrig
vide , hvad der sker , og selvom sidste klatrer blev gemt
og flyttede tro hans bjerg , og grænserne er kun
begyndelsen på en klippe en unges holdning , opvejer
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enhver højde , og når vi gik nedog vi se, hvor meget vi
allerede har opnået at vinde kun kender lidt mere til at
være, og aldrig ønsker at tabe og alt, hvad vi kan flyve til
et sted i nogensinde falde , fordi de lærer at flyve og
forestille alt, men alle fragmenter er ord , ideer ,og
tanker.Dybt vand så dybt kunst af bedrager hentyder til
et emne ikke sikker havluft og fremstår som ved et
trylleslag energi af lethed og sentimental embebecido og
ternurento lidt mere en tilføjelse kommer fra en
umiskendelig øjeblik og aldrig uovervindelig fordihans sejr
var altid hans nederlag og som mere lært bare at være en
taber endnu en kamp, hvor intet siger og føler den
glidende smagen af ham, der gav sejr , for det er nok til
at lære og lære at leve med alt, afviser os.
Ii fragmenter
Layered , sænket i afstanden en trappeskakt skære
metallet trin en rengøring rag , en spand på gulvet ,
firkantet marmor , væggene sammen i fire , en drop- bydråbe falder og dybe , let , nogen rørergulv svagt lys ,
hjælpeløs , en tilstoppe overfladen en lysstråle med
skygge effekt , reflecti- af glasset et ansigt , et kig på den
splint , en dykning, vrag , nye bøje som reddede mig fra
kvælning , skøre,undslap og tabt mellem stjerner og den
tomme afgrund af dyd i form af attitude, i tidens fylde
lidelse og være , før frygt, derefter deaktivere klaveret på
vejen afstamning flyver tjære klaveret var på gulvet og
derefter berøre den første lyd ,det første billede lyden af
dyb ekko tomheden i en fin svømning i vand , endelig
hoppe obligation mo bevægelse og alt der ånder og
trækkes til en desvaneceste illusion , var anderledes for
et øjeblik i et hav af profundez ,væske og salt skrive uden
farve blyant , var en skuespiller i forestillingen kulminerer
part en gave , der gør mig glad, pyjamas i seng, en seng
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hældte sodavandsdåser og anderledes , det var et billede
uden kulisser , alt indånding , ændreaf perception, var
indlysende og transmutation , ingen tårer , ingen linjer ,
ingen regler uden noget mangler alt i alt en historie, der
ikke vokser tilsyneladende ikke , næppe fortæller og er
bundet , sandhed , kæder og låse på alle sideren
slangebøsse , et mål og er op forbløffet som en pil , uden
rækkevidde , binde en knude en skriftlig spildt ,
inkontinente , en sløret skrivning, aldrig fra, alt han så
ville have , og som altid har ønsket at have , og i
baggrunden ville ikkeaf et væsen , skæring og rullede ru
skæg , en overskæg , hår , en plus en af hver flade , et
strejf af hver insolvens sin synd , hans tidløshed til dato,
og kun og kun en klud beskue totaler

den daværende forlænget i sand, jord sav og levede , lige
siden det tidspunkt, hvor dykke , al stolthed gløder og
ned til bunden af en verden at se en enkel sang , gør det
til opfyldelse af en pludselig et slag , en vision, vi alle
lever virkeligheden i en af anden forudanelse noget ville
ske, og ville lykkes spasmer befriet og vågen til at føle og
et brev fra en aldrig perfekt Sonnet af en fritliggende rim,
kørte en sætning, fase , såhvor vi ikke ville gå ud og hvor
vi var uden at indtaste , i overensstemmelse med den
mystiske forsvinden et pulver i skidtet en reel punkt i al
fantasi illusion derefter eksplodere kometen , og denne
planet lever ikke altid bullshit med en formodet intriger
base blev monteretplanen er ikke afbryde derefter
absorberes høre en stemme , og hyler af ulven brev er
historie , ødelæggelse perfektion var indeholdt i en raket
stjerne stranden så mærkeligt , hvad der var blevet sagt ,
og start ned ad trappen på fartenden tomme en dråbe et
skridt , så metallet rækværk var automatisk og kun den
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ene fod på floden, barfodet og kulde, alt , der ikke synes
at være er alt forsvinder og forsvinder .Alle universal er
som det er, da kun ét sprog , en mund åbnet af tørstig
fornøjelse at se kysse du kysser og begær, en bid af dit
look , når på turen af din båd trække over og gøre med
faktisk en ting, der ikkeer uvirkeligt , men et gæt , din
næse petiz en varm fornemmelse, og flyver og erobre
Pluto , hendes hjerte en sten i dammen et separat liv et
portræt ikke altid fotograferet se vanviddet ville have en
sanity var til det punkt , hvoralle skabt og en løs kys
venter på at holde , med en kraft på kun eksisterer med
en overbevisning , altid bundet til hans hjerte , vilje
pumpe og et flow forestiller strømmen i kassen var fire
vægge oget kig på en glødetråd uden grund venter på at
belyse den kraft , der ikke er bange , ikke vinder eller
taber , er ønsket om at skabe og vage havet med en
pensel til at male hele alfabetet med hver farve , dens
stavelse ogstyrke, der kulminerede i humør til at gå og gå
og lad dig gå, især for at bygge et slot i sten under
vandfaldet og floden i kæden tage alt foran , ovenfor
havde noget i tankerne , meget forskellig fra lige og en
simpel fortælling om rejser, lyden af virtuositet , der ikke
er set, men spreder kravlede andet ringet op af stigen
stadig gik tilbage forud for et skridt, og en svævende og
kun én forsøger at kravle hvert trin til dit firma og
overbevist luft forestille klaver somvenstre på forpladsen
gulvet kun havde en nøgle , og det var ikke medlidenhed
eller tiltalte var at have tro på den ene altid tror
videregive leve og få bare et øjeblik af duftende varm
landskab på havet skinne se dig til at elske i mit dive
,været min float min båd synker i den vaskede klud, der
renser klaver monteret på en stue, hvor ingen ønskede at
være, og jeg ville bare der derefter indtaste døren var ud
af alt og aldrig forestille uddybe , var ønsketat have dig i
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en løkke hjerte og din par , alt det pumpning og derefter
turbulent , er mindre fornuftig og i bombningen af
handling var allerede tilfælde af krig for fred hele sammen
med forskellige sans en fra farten og udvide , hvad der
viste ogefter fuglen sang og lækkerier kun i dag lært sin
musik i teksterne , alle sorteret uden koordinerede
opgaven var at bringe og slutter frygt ikke tro , og endelig
ikke tilbage denne rejse hele vejen var allerede dybt fald
på taget , vinduetklem og kulde , i mørke af en retsakt
om et forhold , aldrig sket , men rapporteres , og det
formodes at være opfundet tanke, at dukke op var kun
lufte , at vand kun var sæde for din kys et ønske kun til
dig og spille klaver del varen plan for at røre dig
opmærksom på, at du vil få en fornemmelse for pegede
en stump kniv var en stærk skriftligt som ikke strejke
allerede følte en uafgjort i løs stjerner aften en tur på
fremtiden, som ikke vil komme, forskellig fra fortid og
nutidvar kuppet , det var bare en historie, som alle
skændet og ende, hvad der var tilbage af Pluto til kun
skrive kærlighed ét hjerte mellem to vægge umuligt at
hoppe , hvor ingenting væk i en åben cirkel , et
kvadratrektangulære en, stramning knude , ryste støvet
og se klaver kun røre din medlidenhed og mørkt rum af
en fotograferede billede, rullefilm , små billeder i nuancer
af fragmenter se, at du afspejles i et stykke , hvor
altsammenføjninger fordi jeg vil have dig , afspejles i mit
billede , du alene er den spejl ramme .
Den fælles
Hvordan at komme ud af denne smerte, der fordyber og
skærper lider af en smertefuld eneste ene .Det var nok
for et kig uden at dræbe , diskutere og hver tåre dråbe er
opdagelsen af en lagdelt hjerte og derefter skændet
opstår aktuelle drev mig vanvittigt og mine håndled og
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kæder rundt impulsen til idømmes syge sjæl og mørke
støv, vibob -pauser med sanserne og mere fysisk
allestedsnærværende
damp
af
denne
turbulente
fremmedgørelse rod sjæl er fundet i et labyrint , selvet du
trak af den nuværende nedsænket apati af en anden dag ,
smadrede den kæde, der binder mig ved at frigivei
næsten presserende øjeblik , alle forventer allegori af
livet, transporteres bucolic øjeblikke.
Faklen brændende, fulminará , her er en glød og lyser
flammen der brænder for dig min stakkels hjerte , en løs
hest venter på at tæmme nyde alt , hvad jeg føler , fordi
du føler at du føler , i denne uendelig tidder skærer med
den omgivende tidligere og som markerer noget liv skal
leves .
Vores reunion tærskning i magi , der er lige det
udseende, du og se din mors ansigt, følelse af varme og
ømhed al bitterheden bare behøver kun hæve mig til at
leve og altid op for at se dig dø en brændende bevægelse
af læbernesensualitet , til et gennemsigtigt lykke som et
knus betydning venter leves it af en stærk union specielt
godt til at ønske dig , stræber efter at være så glad som
en petiz én rod sået , næret og styrket venskab er den
ædleste af kærlighedgør mit hjerte slå dit tempo .
Far var en al far den magiske øjeblik af større læring
nogensinde håber at større kærlighed til at have en større
kærlighed barn bare elsker barn mor er gigant altid
opmærksomme og intelligent far og søn min søn
eksploderer mig med glæde sensation ,følelser,
hengivenhed , kærlighed og hengivenhed , er en kraft,
der hentyder os evig glæde , vilje hengivenhed , deling,
undervisning lektion og på grund af begge fyldt med lykke
til det, som vi stræber efter at være evigt ung lærling i
novice far.Ville du elsker dig, jeg føler, at du , som hvert
118

øjeblik af angst spørgsmål og lidt fordi jeg fascinas .Deres
lysstyrke er for mig altid en ekstatisk billede i en ramme ,
hvor de to cabemos , men du er altid den smukkeste
.Væk kom den enkle solopgang til kun tænke du udfylder
ligesom mig berige , du er skøre sande ømhed
Tear
En dag havde han en tåre vil deponere i dit ansigt for ikke
mere chorares
Drøm ønskede intenst dykke vågnede op midt over havet
fra en søvn , der vil vare år ledningerne , drømmeren
søvngænger , en aften med sjæl, i skumringen tallet
skygge invaderer og vækker den mørke af ren og rå
illusion , jo mere evig kølvandetog se, hvad det dyb søvn
én dag der - for at vågne op og tror på myten om den
altid drømmer om at nå og opnå bare en anden brik ,
være en uendelig linje med din tankestreg ...
par
Ønskede et kys en fredelig søvn som numbs os og ønske
om mere måske ikke vide det søde i dig , og du siger
gode ord og genopfriske slå af en ryste af et hjerte , du
tror, du stram, sammenflettet og aldrig ubundenjeg er en
strøm i venerne , at dit hjerte pumps'm et pust af luft
med lethed og klarhed aldrig rytmisk lidelse eller ondt
beating'm som regn vand og sten i sand'm dit, en, der
ikke løsnes let og savoring dig uden digbevise her er jeg
halvt på jagt efter sin lomme en lagdelt støvle ubunden
venter på at binde og et slips , der aldrig fortryde , fordi
du er sko af min par jeg har ligesom kærlighed .
Lifetime
I den evige holde den der går ned , og så er der ingen
måde at bekæmpe det, omkring det eller manipulere det
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er terror systemkritiker burble og kulminerer i et punkt
strejke sind skabelse , fantasi eller bare male en
blomstrende spor af grøntone og at tone grab liv at leve
og blomstre , her er det partitur, du altid har ønsket at
påpege , lever intenst
Kærlighed
Se hurtigt finder lysten til vandt det at gå og styrter ned i
den salte hav sten og forgyldt dybde og lagdelte beskue
stande
Kulden , der kommer ind i fredelige svømning og
indvindes jeg befandt mig involveret med kilden til vand
at komme mod vest passage til den anden side intet er
svært bare aldrig betræde den samme trin og fremskridt
gør dit hjerte afspille musik , at opkald til du vind, hav og
jord for at vinde nok til at elske .
Wall
Hvis det skulle ske ville ikke vide slag kold , perlende
kølet vanhelligede sindet , og solgte sjælen , den rene
våben uden sentimentalitet måde , bundet til et organ ,
der vil hallucinere og bliver aldrig kommer , fordi sjælen
ikke skuffe , rente superiorizamen det er ren derefter at
fremtrædende udsætter en lukket kreds , klem midler til
at med underkastelse og illusion skyldes den enorme
torden og alt stopper, når lysstyrken af virkning, men
sygdommen ånden disse behov i kroppen ogbevidst
kaster os i afgrunden af sin egen væren og Leviten , og
forbliver som et appendiks , der forstyrrer stemninger og
sygdom i ånden er en tumor udholdt smerte og hvordan
uagtsom at effekten og indvirkning på hvem der er meter
væk og walk er denmøde af sjælen , ånden , kroppen
inddelt i levende hvor alt destabiliserende faktorer eller
fordi kroppen ikke kan bære at sår alder eller sygdomme i
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lidelser og så denne ånd af selv og egoisme kommer til
vores vilje, men forstyrrersjæl og i denne tinde tænker
handlinger på ånden beskadiget og overskridelse ren ,
stærk hårdt som en mur ude af stand til at springe.
Tænk
En væske hældes fantasi , en streg og fascination en
nedsænket vanvid og dyb den understøtter mindelighed
gennem harmoni bjælker og en magisk invaderer kroppen
og trænger det ubevidste bevidst om verden af
optrædener se levende bliver skønheden i en ren ånde
oguendelighed bliver synlig grænse mellem ord og
udvider følelser og handle uden at tænke ændre din
grund til at tænke og forestille sig nogensinde spekuleret
superiorize væsenet , tænke og handle for at ændre .
Venskab
Twilight i skumringen se alle sker på internatet væk fra
den imaginære fjende , ville slaget krydse en våbenhvile
med ro i sindet , dreje ro , blev natten falder, og jeg
begyndte at føle, at touch, som føler den bløde hud vilog
tidløs energi ren venskab stærkere gestus af hengivenhed
end nogen lidenskab eller kærlighed og uanset reden blot
et tryk på en tommelfinger og bare forestille sig, hvad det
følte og tilbragte kæden af al energi .
Lær
Blændet og fascineret med spildt juice øvrigt faktisk
dystert eller fornærmet , men sidder i en tilstand af alarm
, uden den mindste følelse af minimalisme hjul se, hele
byen , så forvirret eller misforstået ved ikke, om det blev
besluttet , men det hele giver mening inår den simple
glæde at skrive til dig at anmodningen ikke påkrævet, når
det sker rester forsvinder og alt følte og så , men bare se
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, læse og skrive fortolke, assimilere transport læring og
undervisning , se vejret vokser med vinden,og derefter
forsvinder , flyvende 7 havene poisando sagt af nævnte
se kastet , blev uddybet , enhver ven af ven, ven og
udelelige , men ikke synligt var en advarsel , en tanke af
talent, der flyver løber, kører og forestille sig at der ikke
ermen altid vidne til, er født på ny en dag hver kun
tænker fordi allerede i dag , nu er fremtiden , og det
hårde skrivning fra at nyde en simpel opvarmning og frem
for alt at skabe og forestille sig og genskabe igen og
tilbage på plads , som aldrighavde forladt det , men en
gang der , allerede se på uret fortrinsvis til stede rettidige
og vidne fakta , serviceres og en unik følelse af glæde ,
der kommer med smelten og så normal mørkfarvning så
almindeligt , og kun lige dentidligt op og opvågningen og
den mørke og lys magi nat og pragmatisk var svævende
og roning en båd med en nord , en skinger og flimrende
kursus hun var, at et punkt , med tilbagevenden og et
hav så svært at forestille sig var enormog enorme raseri
af havene , så dette løser ulovlige tur uden vært var en
firkantet bold en trekant vendt som en pyramide af en
sarkofag i sindet uigennemtrængelig sjæl ... som en
glemt levende, går på stedet et billede af et blad , der
ikke tør, sit udbud til pennen og skrive på vores planet
hver antenne , satellit eller enkelt tråd der opretholder
kontakt med anden planet og rejste som træer , de er
født grene og blomster gartner skinner hele dagen er som
en glød iMoonlight skulle ske, og derefter en anden
hoppe, plus et spring for at se et barn født og især ser
ham vokse og lære og lære alt, hvad du ser og omdannet
handling , at barnets sprog er blød overherredømme hud
af børnene i forhold tilforældre og undervisning på grund
af den dobbelte observatør medviden læring og til at lære
og kende som en tvilling , der har et par , hvor gensidig
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læring er langt mine og din udfordring vil vokse , og du
altid lære og vide meget levende .
Jeg føler en lidelse , der forhindrer mig at se som at være
rigtig med god opførsel , men altid som en trist clown'm
falsk smil , inden i glæde ikke er i overensstemmelse med
ydersiden føle en svømmer , der gør mig ude af den
normale sted ville være rejser og opholder sig på et
punkthvor dista egen opfattelse af føler en afgrundsdyb
skridtlængde , unaturlig fænomen, men som et dyr føler
den vilde vildskab og hastighed , begynder kværke og
dræber ligesom en medfødt kraft predestinate til fiasko på
det tidspunkt og på forhånd og på en tur sporløst
erbillede oprørende , hadefulde og syndige faktisk se en
ed i himlen temperatur højde , kommer den muntre og
fredfyldte frisk morgenfrue , der siger stop, blomstrer og
vokser , denne voldelige bølge er bare en dårlig tid al
vildskab der skal kulminerede og forbedrespludselig lade
noget eller intet generer og reneste momentum fortæller
dig gør luften støj og sætte dig til at tror jeg vil vinde det
hele uden frygt , uden nogensinde at lære ikke at leve
med den fælde , der hader dig ikke besidderdu er i din
menneskelige selv du se, at gode gerninger vil gøre dig
stjerne på jorden til at droppe moppen bede om, at røre
klaveret , fordi jeg har en plan , vi vil aldrig komme til
start forhindrer udførelse dig og flyver flad og flyver over
tordensky eren multifaktoriel tilstand, der gør os i regnen
hjerteskærende bud og fugtig jord skyfri ansigt læsning
synes at have en formodning uden en arkitektur ingeniør i
dens magt , hentyder til den fantastisk, realistisk
uopnåelige , fordi vi har alle de beføjelser , som vi mener
, frem for alt havdeen mørk omgivende glas, men absolut
transparente røgede toner værdier er ligesom blomsterne
nødt til at vande dem konstant , og hvad er frøet vokser i
sindet være forskellig fra den samme, som vi alle har
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instinkter og vildskab selve sjælen i mennesket foruden
passende potionMagic er den stejle tunnel , hvor man ser
posten et lys , og hvis ende er afsporingen af et bundløst
hul alt vi har ren beslaglagt og henrettet .
Se, ingen vinder i deres verden tunnelen passerer levende
lys input og lyser din vej , fordi det, vi har, er det liv linje
og det skal gennemføres .
Kærlighed lidt dyb kærlighed føltes også glemt den
nederste halvdel mistede angrede og levede .
Mask lever i sidste ende, hvordan at afslutte alle og
enden, se, bestemt ikke noget så sikkert som at have
noget mere usikker Stik en lille og kontinuerlig linje for en
adskillelse , der ikke forudser uendelig , så linjerne har to
punktersolopgang og den eneste uendeligt alene over for
døden kommer langsomt som et pust alt følte , bare fordi
de aldrig så en anden ansigt , men for at maskere den
mørke .
Hukommelse
For dig lidt for dig følte elsket dig med du boede aldrig
elsket en anden , der kyssede i du så i du kommer ind i
kærlighed, vil altid huske aldrig følt så megen lidelse
noget mere villige til at dø for dig gennem mig for , du
skrev for , så jeg led og døde og aldrigfor du nogensinde
bare følte tabt.
Lover i et givet øjeblik syntes langt kun én dag væk fra
kærligheden til nogen allerede elsker.
Reflections
Venter på noget født i spejlet er mig og min refleksion
afspejler , hvor godt og ikke kun sit image også denne
simple refleksion uden spejl blev sendt.
124

Klar nat på en mørk aften så klar som det daggry , hvor
hjørnerne af din charme bliver som den sande fløjtende
fugl, der flyver og alle higer efter frihed.
Skrivning
I ... og det større gode , der kan spille en rolle og en pen
uimodståelig især stræber kun til eftertanke
Passing
Død !Ja , det var begyndelsen til enden begyndelsen af
kovending uden bitterhed , men uden ømhed var turen
gjort noget billede , og uden mod modstående den
laveste og den højeste var tid til at forlade eller bo på
dette sted , at forestille sig alt og nogetLejlighedsvis afgik
han , og gik til den ekstreme bund , der siger ikke frygter
heller skælve turen har returnere denne verden
nedsænket i dybden af skønhed, alt jeg har, er alt og alle
, jeg ønsker intet , for når vil efterlade intet vil tage, det
er hvad jeg troede.
Abyss'm en afgrund , hvor afstanden er enden .
Vent og han red godt , ønsker og ønsker hoppe, springe
og rygning gik uden at rulle destination angst varierer
med alderen , selv om altid at leve i ansiosíssimo tilstand
venter på noget , vi altid vil have noget , alt i os står som
villigt ufrivilligt.
Ladder
Jeg sad equacionei , men resultatet var ikke tæt på det
forventede , ned ad trappen og elevatoren mellem lys og
mørke og stramning se, han villigt anden manøvre der ,
der gik op og langsomt nedstammer aldrig falder .
Hovedkontor
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En tåre , en intuition eller ødelæggelse , den tanke er
smuk en drink fra kantinen køleskab og bringe til den
lokale hovedkvarter og alt bliver mæt og storslåede
eksistens .
Uvillige til at slutte , slutter så hun er lytte til ordene ud
så denne skrækindjagende som vinder igen ikke ønsker at
gå , og derfor er jeg , og jeg er kort
Sol
Hvad der foregik følte ked af daggry et jakkesæt , der
fulgte med mørkets frembrud levede , genoplivet og
genfødt er han den magtfulde solen.
Genfødt i gardin af røg se, han der er født uden
pergament event se, det var momentan og pladen
bevæger sig væk og kun lige at leve et andet liv for et
billede er enkel se hvert øjeblik i hans billede og genfødt
Ser parfume , duften af sindssyge , vanvid tortur af
tanker uden al ubundet slægtning , en hjerte forældreløs,
smerten af en kærlighed ved så mange andre , der gør
ondt udseende og dræber lysten og længsel fører et
øjeblik endenne gang fra din tanke , sandsynligvis alle
eksisterer ikke kun som dydige billede, men på grund af
udseende eller tilstand sindet ikke dør på tidspunktet for
alle fysiske eksistens og pludselig alt går ud , eller kan
føre .
Living døende
Mellem liv og død ?Ouch !Tilgivelse , placeres ?Indlysende
, der aldrig dræbt ?Alle har tilbage at leve et øjeblik .Alle
uden undtagelse , så snart fatal tror, vi vil dø snart , og
så lever vi så , den kontradiktoriske latterlige
leaver
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Kære ven ... Jeg skriver alt for langt ... du var væk ... min
lille ven ... i aften min sjæl skriger til dig ... !Tag mit
hjerte en chance ... tilgiv mig min ven ... min frihed væk
... tabt i himlen ... Du blev taget ... return'sa fornøjelse ...
så stille ... Silence , den halve-måde til der døde ... Blev
tilgivet ... sidste ord ...
Broken
Hvis fordampe mig min sjæl , ville intet forblive
hemmelige plus snavs , uvidende om fantasi .Fremgik af
en undergravning flyder lediggang anden øjeblik ,
særdeleshed.
være
En lyd , en mund hjerte , en blid berøring , en farve én
drøm at glæde i et øjeblik , desperat unikke og inspireret
fra en skarphed uden distance uden begrænsning skære
kamp, ud over den fantasi, der chick blod billede afrød og
betændt af en følelse smerte, har det ikke et puslespil ,
men en realitet , en vision.Når den anden fandt sammen ,
og vi mener som en godkender og tilskynde udseende en
eksistens , forfalsket , vendt og spejlet .
Af alle de ondt jeg føler, at jeg hører til nogen uden frygt
medfølelse , skøre, lidenskabsløs og rene sjæl uden en
aktuel node , men sammenflettet , og forenet , envejs ,
en sidste vilje og har, ogi slutningen intet være ...
Fravær
Hvis touch og se din verden, ville være urent, uden en
mute anslagsfølsomhed , i det mindste tro, at nogen
overgår min virkelighed .Min sorg er simpelt som al lykke
opnåelige som uopnåelig .Ved magi , uden ironi på en dag
du siger , røre mig føle , hvordan du ser på mig, og se,
hvem jeg er og ikke hvad jeg vil være ved siden af dig .En
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brændende match brændende smerte i mig, slutter, når
alle brænde.Aldrig tog dig, ved den måde, du vil sige, at
du lider , fordi du aldrig forlod ham og ved, at elskede dig
og vil altid elske dig ...
tallet
Jeg elsker dig oftere end dem, mit hjerte kan slå ...
Jeg ånder ud | du inspirere dig | den samme luft | at
elske
Jeg er alle farver til at male din verden ...
For mig , for dig og for dem der kan lide mig
En dag
Plantede en rod i mit hjerte i dag , dette træ
Det hedder kærlighed for evigt liv kan blive revet fordi
han bor i mig
Transformer
Skinnende magtbalance , der forvandle virkeligheden.
Elektrisk panel styrer holdninger og omgivelser universel
magt .
Sunlight
Lyser tarme
Skjule det jordiske natur .
Lyskilde falder som dråber på jorden , at kilden til liv og
lys .
Lighthouse
Konstant søger drejeligt bevægelse af abnormitet.
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elektrisk stød
Støjende nerver blinker med hjerte elektrisk .
Elektromagnetiske bølger
Kom og gå bølgeformer tanker rundt i cirklen af bølgerne.
Elektricitet
Kører gennem min krop denne strøm, der bringer mig til
kredsløbet bølge
Elektrisk puls
Jeg er rystet af elektriske impulser cirkulerende mode.
Sandhedens lys
Intenst skinner sandheden, når opdaget af impuls .
Blackout
Callan er plaget af stemmer lyse følelse af at være .
Candle light
Lyser smerte
Akkumuleret det smeltede voks.
elektriske døre
Åbn forsigtigt at røre , men lukker ikke tid til at åbne .
Motorcykel motorsav
Skær med levende had rødder mørk energi.
electrocuted
Electrocuted i lyse røg rydder hukommelsen .
Elektromagnetisk turbulens
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Sværmer de turbulente uendelige electromagnetismos
sind.
Ray elektrificerende
Som en elektrificerende energi stråle, der lammer sindet.
djævelske lys
Hvert væsen har en djævelsk elektrificerende blinker .
Blinker
Blinkende lys plager mig
Passagen af den ubrudte kæde .
Dim lys
Uigennemsigtig lamper lyser aparte væsener i det svage
lys .
elektrisk ledning
Ledninger løber igennem mig krop pulserende energi .
10 elektrisk kredsløb
Subo og udvikling i det 10. kredsløb , og der er en
uforgængelig strømsvigt.
Elektrisk efterår
Electric faldt på ord ecstasy og følelser.
Let snit
Skarpe og lyse ekkoer ,
Skinnende lys sensationsprægede stemme bryde.
Lightning Mørk
Blinker

tilsløre

de

vildfarne
130

væsener

med

okulær

orientering .
Fluorescens
Bloom og falder hverken torden i alle retninger og
betydninger .
" Ofusculência "
Piercing
lyn
overskygge
fornemmelser og udseende.

en

anden

fornøjelse

incandescence
Krydsende buer dybt i din sjæl , der holder elektroden dynamiske og glødelamper stød .
Electrocutáveis
Som et vink hamre mig uoverensstemmelser af følelser,
der kræver en stærk og beslutsom lys .
Twilight fravær
Wrap mig blidt i høje lys af mit væsen forsigtigt glæde
med lyn .
Reminiscence
Absorberet aftale på en klar dag , er jeg klar til at komme
ud af mørket og magt lys , vil distribuere strøm og energi
til hele constelar samfund .
truende lys
True disse rekreationshjem lys, der plager os, og lad
forudse faren .
Night lys
Dette lys , der ledsager dig i bucolic øjeblikke og ude af
stand til at konfrontere skræmmer dig i hemmelighed .
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rødt lys
Den intense røde lys og blokerer accelerator nerver.
Shock
Zarpares chok og urenheder sind uden impulser op
udbredte .
Firma Light
Oplyst hvad der ikke ske, og ingen af selskaberne føles
lys.
Thunder
Thunder slibe og splintre sultne lyde af glæde .
Kraftig lys
Kraftige lys fordømme andres liv til uddannelse af
stemmer
Rays
Hvordan magtfulde og sønderriver stråler , der går på
bånd umulige at binde .
Dim lys
Overskygget
lysstråler .

bevidsthed

om,

at

trænge

voluminøse

Bright lys
Intenst belyse tåger sort lys
Kosmisk lys
Som en gennemtrængende og dyb kosmos , der lindrer
glemsomhed af sjælen.
Power af lys
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Den helbredende kraft af lys lyser mig grunden filamenter
i forhuden af fortvivlelse , jeg er taknemmelig .Dette lys
automatiseret mig i retning af aktuelle ekstase af
hverdagen, oplyst mig syg fremtiden og urimeligt at så
mig og blinker ja torden op slagtning som strippet
Dynamite fatal fornøjelse.
Så ja helbredes ved lys og bevægelse det helbredt mig og
forlod kalorieindhold inderlige stringens og præcision.Jeg
ved ikke, om denne lyser mig sidste , fordi jeg frygter, at
hun ikke har nogen lys run energi.Derfor er der to poler ,
to energikilder ekstremer.Og jeg blev slået af den positive
og healing og ikke den sorte og haunting .Dette lys
kommer fra klare følelser og rationalitet øjeblikkelig og
impulsive tusmørke , uden overgang og uigennemsigtige
sanser , ikke indlejret følelser eller naglet .Lyset er stærk,
intens og brænde alle sine stråler på som modsætter det ,
deltage lyset , til sanserne .
Der vil ikke være impulsive energi og styrke , tag fat i
talent du har, og styrke som en skarp blue ray og
ventilaste af hedeture erfarne og ikke ondsindet og
pervasive tanker, til ofre os som skygger uden lys, foder
.Så jeg vil gerne sige, at der er lys i dig, og der er torden
, storm, energi og lys i det væsentlige klart lys , og ren i
sin mest primitive form, den ild, ild , der krydser os og
føder os og undertiden brænder os, så er livet
lavetovergangs- og modstandere lys mod selve årsagen
eller følelse af energi, som giver os styrke og vitalitet til
at udholde deres svage chok og uden kraft, Spot og finde
undskyldninger årsager til deres engagement , er der
ingen lys uden energi og alt har energi ,alt har sin lys og
bevægelse og strøm , er at det er sig selv , truende og
ofte konfronterer os med mærkelige gebyrer, som ikke
forstår , fordi de ikke er diriment ikke turde sammenstød
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med anden energi , men prøv at sætte dit lys , men huner
til stede , og hvordan det er afsløret infiltrerer sanserne af
syne og viser os tankens klarhed gennem stilheden af de
gange, og er tavs som at hærde udsigten og nyde den
Inglorious handicap , som andre går gennem negative
eller positive energier.Men det er en kendsgerning, at den
lyseblå ray truende, men accepterer, at energi , der det,
hvis du ønsker at bære , og at lysets hastighed , den
umiddelbare , den anden , den del af tiden , og tiden er
øjeblikkelig , vil der derfor ikke være nogen nedskæringer
iramme eller den mest latterlige adfærd, fordi alle har ret
til energi , enten positiv eller negativ effekt.Har
sønderriver effekt af sort Faíska sker i neutral pol fornuft
og vanvid driver den pulserende energi og sulten efter
nydelse og luminary , så jeg råde dig bruge din egen
energi, der skal nås af lys og esbaterá en brændende smil
som aske ,frataget varme , men hektisk når rørt .Af en
anden kvadrant har Blue Ray med uforstyrret tanken om
jul og understregede træet lyser , der fører os til vanvid
.Blue Ray kender sin vej , retning, vejledning og dom skal
indramme energi og fotoner , eventuelle kortslutninger ,
men levende og impulsiv altid bevæger sig med lysets
hastighed , men ikke blue ray .Det er denne overgang
energi
ved
pragmatiske
energi,
men
ikke
overstrømmende obstruktiv der forhindrer os i at leve
øjebliksbilledet , torden opsigt og tydeligt påvirker
lydbølge , der producerer supersoniske hastigheder , men
ikke så kraftig står .Som en direkte konfrontation og
overvældet af lyse mennesker tykkere uigennemsigtige
lys, der fordrejer hvad der er virkeligt og synes uvirkeligt
, men der fiktive lys er det også magt fantasi lys .
blue Ray
Rasende Blue Ray invaderer mig være flammende energi ,
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der flyder i de beskidte porer fordomme og intolerans , at
denne blå lyn vil strejke .
Laserlys
Denne laser lys gennemtrængende og usynligt trænger til
det usete og ubemærket .Det er en psykisk og mester lys
i antagelser relateret til en skillevej egen psykiske
.Diskret og uskadelige årsager gennem sin stråle sugning
af tanker og forudfattede meninger med gift til ejer gift og
dens modgift.
Tagvindue
Denne røg gennemsyrer baggrund af de skjulte sind klude
erindringer fortrydes i løse ledere af retning og handling ,
handling, motor, køler trinnet med hektisk tanken om
langsom og ukoordineret massificador gere .Piercing i
fritiden er entusiastisk og distribuerer hjernen og
spændende lys Deambulante lysnettet stimuli .

Disse erindringer , der lysende loftet for evigt , og nogle
er altid åbne eller lukkede i kister .
Lightning
Varme og mørkere og bliver ubevægelig og tavs , men
rækkevidde og støj, når det sker, er forpustet og
overvældende, at inficerer raseri til at leve og være til
stede blandt andre lys og lamper eller endda enkel endnu
slående flygtig mørke suk og brydermere elektrificerende
tavshed .Denne lyn rydder din samvittighed markeret ved
at udstede veltalende og støn der udfældes handling
negligenciador følelse af ejendommen være mulighed på
det tidspunkt faldt en anden lyn i denne verden.Lys grå
aske , at disse markerer opvarme de vilde og stærke jern
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kun en voldsramte du er smittet med det sidste lys grå og
allestedsnærværende fremtid , der ikke glemmer , og at
oprør dig .Skær op stående fod og udbreder langsomt
wrenching og overstrømmende fortæller dig styrer dig ,
og kaster dig ind i en brønd af lys, der drukner til minde
om inkontinente ord og hælde din tørst for lys.I et
ramaskrig er den ulmende gløder et magnetisk organ,
fløjter og blinker i dit hjerte brænder med ønsket om
noget , viril og maskulin eller feminin og sensuel derefter
, denne dobbelte fornærmelse du karakter som en dobbelt
personlighed, der ikke giver selv til den ene side ellertil
en anden.Disse lysegrå varme mørke og useriøst og har i
deres varme beskyttelse af regn og fortærede at
spredning på tværs af kontinenter og tidløst rum .
I lyset af glæde
Dette lys , der invaderer og giver os indsigt luksuriøse og
fører os til den utallige fornøjelser deprimerende og angst
kemi stillesiddende fornøjelse, men ikke sprøde , men
trykt i naive fremmede ansigter glæde , der belyser
væsenet eller følelse eller emotion.Emotion , at du føler
glæde
blændende
og
skinnende
og
lindrer
sammentrækninger mærkes af overskuddet af glæde,
denne overskydende der omdirigerer os til andre sanser
og fornøjelser .Fødslen af nydelse udvikler og lever af
afhængighed, der ikke vil skrumpe og bevæger sig ikke
og kollidere i crazy fornøjelse benægtelse hår .
hypnotic lys
Famler mærkes i ansigtet af lette hypnotiske vidner
følelser , der lover ønske om afhængighed, lys, som får os
til at strømline og tror, at der er lys .For det er vi
tilbøjelige uden kredit og ingen gæld , stillestående som
hypnotisk liv i transcendente væsener som forkæle i
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hypnotiske fornøjelse kilder.Skruestik , at disse rave hår
og øjenbryn indlæst beskedenhed og lediggang
.Transcendente dette lys , som fører os til nye
udfordringer i den samme tanke i forskellige reaktion ,
disse vanvittige og rene reaktioner overfor den rene
ønske har lyset i hans magt for at blive fodret af det og
drevet af løse sten , der kommer sammen som ler
iopvarmning.
Bright lys
Intenst , at lys er delt mellem fremmedgjorte organer
bevægelse og svinger mellem to nemme måder at lysne ,
men uden nogen strømforsyning, det er selvstændig og
forbliver i sorg og fortrydelse for systemisk hypnose , der
nærer og udvikler .Men bevidst er en intens lys slukkes og
selv sender samme beføjelser fra.
Psychedelic torden
Psychedelic slynger sig om hinanden i støjen fra torden
modige at støtte og styrke abnormitet , der kommer fra
det faktum, at vi er omfattet af dette trovoa- den
psykedeliske .Nå her det udstråler kohærent lys uden
beføjelser eller skalaer , der ville være kun et påskud for
abnormitet af Black Thunder , at anbringelse i bur og
grynt i de mest mærkelige og dyb følelse af grund
absorbans fordi det går ud , rækkevidde og flytteruden
den mindste hemmelighedsfulde , tilsyneladende verden
af psykedelisk lys plager hvem det , hvis du vil til at
overliste , eller nyde fornøjelser forskudt farvet skadet af
skrå farver stagnerende , uvillige til at skabe eller blot
overbærenhed.Gennemsyret med ånden i tanken om
fragmenter af fragmenteret faktum er dem, der forestiller
en anden verden , væk fra forstyrrelser , der irriterer os ,
som da vi ridse øjet , eller blot blinke .Denne bevægelse
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fremmedgjorte anden bevægelse , gløder og spray de
fjerne og uvidende sind til den simple kendsgerning af at
være en travl eller hektisk .Thunder er psykedelisk og
drev væk spiritus uden dem at manifestere , som der er ,
er en parallel virkelighed af rygter og uforsonlighed som
skræmmebillede , og ingen her spiser bizarre
personligheder og kaldenavne af allerede eksisterende ,
selv om der er faktisk.Derfor alt, der er uvirkeligt har
tidløs historie , men har noget , bange , bange for, at
deporterer i en horisont på 5 dimensioner, polígonas og
lineær , men ikke sandsynligt eller underlagt nogen træk ,
dette træk er, at halvkuglerog den transcendente
apoteose troede.Ingen blomster eller vokser i filamenter
af abstrakte ideer hvorfor , ja tegn er født impulser
nogensinde har set , og dekoreret , imitationer
bevægelser og egnethed for tiden , men alt gjort
opmærksom og minimalt beregnet.Ingen beregninger
torden er reel og uforudsigelig , at der er en reel
spontanitet , der er absurd at tænke på noget andet
energikilde psykedeliske .Grind og male hovederne ,
skinner og har desvanecestes i gule blade og spist af
bibliófagos , og uden vedholdenhed skræmme forældede
hukommelse og gjort varemærkeforfalskede og dens mål
.Omgivet af måleapparater De glæder The Abyssinians
rotulantes og grine af torden i abessinske .I lyset af
fortidens formaner til dem, der bor i lyset af fortiden, der
dør af over invadere fremtrædende himmellegemer
faktisk ske, den umiddelbare .Men alt er lyse spørgsmål ,
mere eller mindre klare lys , men er energi stråling, som
ikke er forenelige med fortiden , selv den tidligere moment .Tidligere lys dermed udsender skadelige stråler ,
men ikke overskygge nogen lysende og strålende lys, der
ønsker at antænde på ethvert tidspunkt , momentum eller
tidspunkt.For tidligere skærer den foreliggende , det
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øjeblik , momentum, anden eller fraktion , men påvirker
ikke dens energi magt eller dens lysstyrke .Vi er derfor
altid i tide til den kraftfulde og klare lys ecstasy strøm ,
der skærer vinden i ansigtet fornøjelser indtil da strippet
rotationer intentioner omkring fornøjelsen af at gøre lys
eller oplyst væsen , fordi det, der tæller, er sikkert, er
den effekt ellerspænding intense strøm , der udløser den
elektriske impuls, ved blot at se frem til på baggrund af
sin fortid , mindre intens lys , stråling fra tidligere liv ,
men det betyder ikke lede af princippet om lys udløste
lyspuls bevægelse afsløret , levedeandet snapshot , blot
et enkelt klik og klar gjort op i den bitre lys og ser farlige
og brændende blikke af misundelse og had , der
simpelthen kravler rundt lys i fortiden og klamrer sig til
himmellegemer med stråling.Nå stråling er stråling , og
det er forurening , så intet stærkere end lys dit lys på det
tidspunkt , til enhver tid med alle aktuelle uden stråling ,
fordi intet lys er stærkere end en anden , er det et
spørgsmål om strålingog ikke kommer til mig med disse
medfødte lys , fordi hver enkelt har sin rene lys , tørstig
vilje og fantasi og ren energi udvikling og skabelse.Lys
magi, der har farver i sit lys , afspejles i nuancer af gul
sol energi.I virkeligheden er der ikke meget lys , er der
kun rest og afbalanceret eksistens foci at objektivere hvad
er ikke ansvarlig for visning .Så der er ikke reel , er
frugten af magtfulde ray, der hentyder os opmærksomme
.Men stråler hvad er bevidsthed?Hvad er virkelig bevidst
eller ubevidst lo en barriere, der sandsynligvis ikke vil
materialisere sig for en masse mening at gøre, og at
forstå, at alle ledes for øjeblikket.Dette henfald
materialisere forudfattede barriere og siger, at de er
uoverstigelige strømninger når faktisk ingen reelle
barrierer.Alt er så imaginære og reelle eller uvirkelige alle
lever i den samme strøm af illusioner , sæde af anden
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spiritus , der ikke påvirker os i sandheden , fordi der er ,
eller faktisk er der ingen barriere mellem ønsket og på
baggrund af det ubevidste altid til stede i den bevidste
oghvad- vi forbeholder os selv , fordi vi tror på kæder ,
men også her er der ingen strøm eller impulser , men der
er imaginære rumfart himmelske væsener , der bor som
der står i lyset af fortiden, med et flertal , der besluttede,
at lyset skulle have magteller foranstaltning , men så igen
hvem er de til at blande sig med lyset , er lyset ikke spille
noter til lys og er at se på hende.
Naturligt lys
Det er kun naturligt, at denne klare og naturligt lys , er
det naturligt at opfylde .Afvigelser, modgang , konflikt,
der tjener som blotte aflad akkumulator holdninger og
problemer bevidst , men ikke så dybt som de er
naturlige.Mellem naturligt lys , og der er minimal chok da,
at det naturlige omgiver os og gør os føler på
brugervenlighed og roligt, fordi alt er normalt og
naturligt.Air, naturlig glæde, der omgiver os , at banker
og flygter og især rørende, blid berøring for dem, der
gerne pust af lethed .
Atomkraft lys
Potent energikilde udstråler os ændrer sig , psykologiske
forandringer , som derefter overveje ramt af denne
atomkraft .Dette levende lys energi vokser lyse virkning
af transcendent væsen af mutationer og at der faktisk
ikke lider , men som en påfugl siver os impulser udnyttet,
og at få os til at handle.Boost denne dynamiske og klare
eksplosiv stråling.Derfor har vi det ypperste i deres energi
kraft, vil være nukleare stoffer , som korrigerer og
kollapse lyset umuligt at ubalance , fordi det er
indbegrebet af force transformation.Og intet stærkere end
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gengæld denne ændring , der rejser os og forbedre os om
stråling .
psykotrope lys
Som ved et trylleslag eller harmoni de lander og flyde og
slå disse psykotrope lys vinger , der fascinerer os og
udveksle virkeligheden at være som en god vilje , men
det er håbet for et dårligt varsel , når vi vendte tilbage i
verden , hvor som tidsmaskine tager os vækden virkelige
dimension og tager os ind i en verden af fantasi , uvirkelig
eller fornøjelser .Derfor er der en tredje dimension af
sensorisk aktivitet og mørk energi , når den ses i lyset af
andre skøre med ildevarslende virkelighed til iltning og
flow psykotrope lys vinder frem i forskellige perspektiver
og vellystig dimensioner, og at udmærke dem, der
bevarer i sporadiske episoder .Nothing modsætninger
mellem verdens realiteter eller lys , eller fordi selve
karakteren er lysene .
Thunder
Som en bitter splittelse og skinnende , infuriates torden ,
der fodrer landet med de overlevende fra amórfica og
gennemsigtig lys .Flygtninge i himmellegemer bitterhed
de viser sig ukontrollabel raseri forstærkes af denne lava
lys og kraft .Burns og feeds lyset af væren , der lader
invadere af disse negative strømafbrydelser i mørke
fraværende af lys og luskede magt og det efterlader
acalorar af magma energi torden og øger lykke lys.Lykke
af lysstråler af ukarakteristiske væsener være.
Generator
Kærlighed generator , generator eller kærlighed !
Hvad brændstoffer ikke virtuelle kødelige begær, og dette
følelsesladede link på gennemsigtig kysse og tørstige
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efter noget afgørende for udviklingen af følelsesmæssig
energi og elektriske bånd .Denne generator leverer egoer
og personligheder med skjulte ansigter i daglig
repræsentation som i at tage morgenmad eller aftensmad
, eller vand , der fodrer energien af dag -til-dag .Ingen
masker eller sønderriver tanker, enquadramo os i
virkeligheden energien af kærlighed eller kærlighed
elektrificerende energi og skarp piercing og repræsentant
ser kærlighed og ensomhed , som lever fodret af et kabel,
der aldrig lukker ned , en ubestikkelig magt, mensandt,
for evigt !Altid elektrificerende ønsket om at se tørstig og
nogle tålmodighed opfundet monotoni dagen og skrå
flader , der repræsenterer noget i elektrisk medium er
løse ledninger.Vove sig ind i fantasien af den medfødte
motor og banebrydende realiteter , men med choker den
øjeblikkelige kontakt.Kontakt afgørende for motorens
levetid , motor dette være konsensus virkelighed og ikke
være til stede , men uvidende om andre virkeligheder
næsten umærkelige til det bevidste ønske , men det er
der!Der er altid til stede i betydningen umiddelbar
mulighed , så medierne kan ikke være våde , men glider i
medierne elsker generator tanker og disponible
ressourcer;om kærlighed generator er altid på jagt og
enhver anden ikke- virtuelt miljø og kontrolleret dette
meget være for at hengive , så kan ikke afhænde dig af
den fornøjelse det genererer , og breder i disse
allestedsnærværende ansigter sjælens brik du altid
ønsket at kvæle.For det ikke kan sælge et stykke af
energi, da energi er en og multikulturelle i sin følelse af
tilfredshed , tilfredshed , der udvikler forskellige
virkeligheder , for vi er virtuelle og imaginære , kun i
nærværelse af andre eller på spejlet gemte det nye
regelsæt energiåndsenergi neutroner , at disse er de
rigtige dyr af lys.Dragons Lys kan lyse op !
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Elektricitet
Denne strøm gennem os og revitaliserer dagligt giver os
styrke og mime skinnende og vildfarne væsener , ja !
Walkers fordi det kan være den kraft af lys eller syge og
rekreationshjem undertrykkelse, krænkelse af den
dualistiske og undertrykkende virkelighed .Ikke abatas
dig om denne aktuelle negative poler infiltrerer det
underbevidste og reducerer dybe smerte kritisk og
oppositionel personlighed , feeds du hellere den
transcendente virkelighed og positivitet af anti kemiske
og kemisk feeder kredsløb af ånden i innovation og
præstation , realisering dettesom ikke kan overføres som
svarende Ridas hektiske foderautomater ingen fornøjelse ,
men trækker sindet til de magnetiske bølger af tanke og
fremsendelse af dette.Overførslen af tanker er reel og
magnetisering og udvikler kredsløb og ingen kan benægte
disse kredsløb har aktuelle spreads i den tidløse luft af
fornemmelser og fornøjelser undertrykte , fordi vi alle
begynder at betablokkere eksterne energier , men at
forbedre vores tørst efter livet .Disse impulser påvirker
derfor vores tænkning og nogle gange ske, eller udvikle
konflikter i tanke, men der kan bringe det elektriske lykke
, at spændingen af porte vil føre til den ydre virkelighed .
blåt lys
Udløst stærke følelser blåt lys krydser broer og trapper og
infiltrerer magt følelser , feeds og udvikler dette
potentiale vittig .Glæder sin ultra følsomme bjælker
skønhed gennemsigtighed veltalende venskab, der søger
lidt mere blå , stærkere, mere intens , og udvikler sig i os
konstellationer med dybe forgreninger følelse og
fremmedgjorte i denne jordiske bølge .Denne magt
påvirker skrå sind blottet for følelsen af at leve i nuancer
af blå , turkis påvirker dyb og varig venskab , det bærer
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selv magiske stråler af galskab og glæde elskere af
sjælden skønhed og toning blå.Trådene i tusmørke
intensitet hun udvikler og overfører energi og varme
beskyttende af ondskab og henrykker med smerte og
stilhed, nej, ikke en maske, der unddrager sig og
hentyder os til abstrakt tænkning , det er snarere en
stærk blåt lys og forstærkerreelle og imaginære fornøjelse
, men det påvirker , og som altid påvirker hende til at
flytte og køre ud grænser for den iboende og vedvarende
venskab .Hun forelsker og hvordan det berøvet grund,
men serverer mad til følelser, kommer og bringer glæde
og begær lækkerier , at nydelse er kalorie og invaderer
alt og er en vanvittig af spænding med denne blå lys, der
ligger ned og ruller abrochaophobning af energier , der
nedbryder med tiden , men det betyder ikke forsvinder i
denne fremtid , er nemlig altid præsentere denne
beskyttende lys, der ikke lader os udvikle niveauet for
ukontrollabel lyst fornøjelse.
Netledning
Pulserende understrøm af angst løber gennem organer
gennem elektriske kabler håber foderautomater og noget
nyt og fantastisk , der efterlader de statiske bevægelser ,
men med hurtig og ønsketænkning .Lammet bevægelse ,
spændingen stiger i udformningen og kontrolleres og
måles bevægelser ned ad trappen for tænkning , der
binder os til hinanden .Er denne stige tanker, som vi
kategoriserer adfærd, ansigter og bevægelser og rammer
vi i afstamning og opstigningen af de øjeblikke i livet ,
lyset feeds rulletrappen uden stoppet tager dig til vanvid
af virkeligheden, som er fremherskende i sek .XXI energi
, magi, kostumer , alle med åbenbare harmonier , men
pas på trappen , ikke alle vil rulletrappen i livet, der er
væsener, der forcere trapper , der rejser sig og især
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nogen understøtter, er det nok , eller er det et spørgsmål
ombalance.Magtbalance er afgørende for balancen i
bevægelse og falder og stiger til niveauet for ethvert
væsen , men ikke alle fortjener at gå ned eller at støtte os
på stigningen , indsats og vedholdenhed er nøglen, så
hæve dig selv til offervilje ,uden skade eller stopper og
hun vil tage dig på baggrund af den tænkende
væsen.Ingen balance af eksterne kræfter , der kan give ,
trinene er solid og fodret af kabler af håb kommer til den
vigtigste elektriske kabel livets cyklus , den energi , der
fodrer jorden.
sprudlende lys
Cai og burble , fortyndet og udvider i en let forgrening
uindtagelig ønske , det er illusion sprudlende ligner alt det
lys , som derefter smuldre , når de står med den ydre
virkelighed .Begavet med ondskab og falske sporadisk
vanvid brusende begær som kærlighed udvider sig og
forurener , indtager alle tanker og fik lov til at dominere
og
være
dominerende,
det
er
udveksling
af
revitaliserende energi , luftudvikling hals , der gården
lysende indhold er der.
Lit himmel
Intet stærkere end ønsket om at opnå den perfekte
balance mellem lyse himmel , da de er de stjerner , der
giver dig liv og flytte tanker og ideer eller faktisk lysten til
beton.Intet smukkere end himlen oplyst af constelares
energi, appellerer til en konstant vekselvirkning mellem
stjernerne , og kraften i stjernerne er unik , da jeg siger
noget stærkere end en sjæl med belyst himmel vilje og
ønske om forandring og interaktion og rørestjerner
magnetisere tanker.
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Energidræning
Det skræmmer mig, hvordan energierne forsvinde i røg
uden ild , dvs. ikke at ville fortolke COS virkelighed
glimmer .Jeg er skuffet, når vitale energier undertrykt af
bolig og krystallisering af følelser er uden tvivl en maske
af politisk korrekthed.O sjæl ren energi forvandler dig til
en magisk og fluer sind , der ikke impuls strøm af faktiske
kendsgerninger og ændring af tingene ændrer trin og
cykler , for hvilke alle består og udvikler , men aldrig i
vejen for frygt ogde sofridão følelser .Befri dig selv og
udvider du lider og især mutation af livet, denne ændring
, der driver os .
Livets lys
Oversvømmet vanvid af lidenskab .Hvorfor instinktivt
elsker og ønsker at blive elsket lidenskaber og skuffelser
åbne op flere illusioner .Illusorisk og elsker mig fokusere
og koncentrere hele metoden af kærlighed til sandheden ,
der gennemborer enhver usandhed .Nøgen på banen af
den elskede , vi står over for den sande identitet af at
være , så blive elsket kræver os en dyb samvittighedsfuld
, hvorfor blive elsket , og alligevel er der en nødvendig
dikotomi af god smag gengælde og elsker også er denne
dialektik formodes1 + 1 = 1 , når logisk kan man ikke
nyde noget.Så logisk 1 + 1 = 2 , vil korrekt, men den
adfærd ikke være produktive , hvis resultatet ikke er det
tekniske binde holdninger og værdier og adfærd i
almindelighed, så så er der en fælles holdning i midten af
elskov .Forstås og er det sandt eneste kilde til nydelse ,
eller være individualistiske eller anden handling menes
handling som sand frihed .Tja , jeg har ikke levet nok til
at overvinde de følgende trin , logisk eller ulogisk vil være
kriteriet for mange af jer , jeg ønsker at være helt sikker ,
så jeg forestiller mig røv fra tid til anden , og i dag er der
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næppe æslersom sådan , er der temmelig kunstige æsler,
der snyder , men der virkelig sind opstår nogle gange i
denne rolle , tage dine egne konklusioner .Jeg er her ikke
for at i øvrigt om tåbeligheder har frygt , og holdninger ,
der ikke gør , da vanvittigt er kun under visse
omstændigheder , og når bedømt af andre, dvs. ofte
afhænger af "levested " .Lede en del af argumentation så
vil jeg sige, jeg er skør , jeg antager, at kunne lide mange
mennesker, og derfor er vi aldrig tilfreds , vi ønsker mere
kærlighed og mere og mere ... hvorfor så meget kærlig
ambition , som jeg stillede spørgsmålet .Retreat at sige
følgende , alle er fri til at begå tåbeligheder i kærlighed ,
vi er sårbare og ofte manipuleret.Vi ønsker at tro, at det
er rigtigt, at kærlighed, hvorfor , fordi vi har været elsket
, den følelse der vækker hengivenhed og udløser visdom
livet, den handling af kærlighed og transmittere at
kærlighed klart og spontant , vil jeg sige , fordi jeg har ret
til at blive elsketfordi så elsker hinanden og give lys til
live gennem en en indsats og retning på en sti uden tårer
eller smerte .Nyd en dejlig væsen , der præsenterer dig
den maksimale forældrebetaling energi .Lyset spiller i
bjælker , der belyser solsystemet selv , tro mig .Aldrig i
den fjerne horisont fanger lyset af kærlighed, fordi den
spreder sig ved kontakt , genoplive stimulere disse
energier .Og vokse og ligningen er 1 + 1 + 1 + 1 + ..... =
plus uendelig .Nå den kærlige vilkår for magnetiske
kræfter , forførende kraft og tiltrække lysten til at vide ,
og opfylder ønsket eller bare nyde .
Energi foreninger
Light: varme : sun : power : segregation : spyt : kiss
deling : følelse: Glæde : fest : Fødselsdag: Fødselsdag
Alder: Alder: tålmodighed : vedholdenhed : Conquest
offer : Smerter : Healing : Medicinsk : Sundhed: Vitality
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:
:
:
:

Energi:power : impotens : frustration , sorg : tab :
Vertigo : svimmel : crazy : crazy : Hospital: hospital :
afsavn : begær : begær : ønsker : win : win : Battle : krig
: død , tab forsvinding : nej : ensomhed : tænkning
:skabelse : opfindelse : løgn : grusomhed : umoralsk :
straf : straf : irettesættelse , bøde : Politi: beskyttelse :
Sikkerhed: stabilitet : balance : ubalance : unormal :
sygdom: psykiatri : hjælp: terapi : klinisk : injektion :
sygeplejerske : morfin : Drug :illusion : skuffelse : angst
nervøsitet : Spænding: kamp : kampen : Fighter : Vinder
: løb : konkurrence : adrenalin : frygt : frygt : tvivl:
spørgsmål : spørgsmål: svar: spørgsmål : nysgerrighed ,
interesse;tilfredshed , glæde : Orgasme : følelse:
samvittighedsfuld : ansvarlighed : skyldig : skyldig :
uskyldig : Gratis : Frihed : Justice : ærlighed : sandhed,
oprigtighed , gennemsigtighed : Usynlig : Unreal : nullitet
: fantasi : kreativitet , drømme : søvn : hvile : Fred
:berolige : Afslut : stop : sign : symbol : Tegning : Blyant
: gummi : Tire : vej : Rejser: Transport: Tog : line : Nål:
pin : Syning : Operation : Intervention : ændring :
Transition : trin : skalering : Klassificering: Index:udtryk:
ord, sætninger : dialog : kommunikation : udtryk :
demonstration: præsentation : Indledning: indledning:
Indledning: Bog: sheet: Tree : natur : Vind: Luft: Hav :
fire: jord , sol system: energi : lys : Styrke: rayblå :)
energirenoveringer
Lever utilfredshed med tilfredshed
Velstand of Light
Jeg er alle farver til at male din verden
lammende lys
Noget vil stoppe os, hvis vi ønsker at fortsætte , men
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hvorfor stoppe, hvis det er handling , der udfolder sig og
skaber følelser, fornemmelser og stimuli , fordi når nogen
reagerer på os og reagerer handling mine venner ,
tålmodighed og intelligens til at forstå den anden
konfronteres smerte .Det er det spørgsmål , hvorfor fri
energi, lamme os, som om vi var børn ubesvarede
.Courage min kære ord er en ordre om at blive dømt , og
som vil være dommer over grunden , som kan være
normal og unormal ... nogen!Vi alle har tro , og jeg har
tillid til dem, der har tro giver at der er tvivl om vilje og
alvidende og dette ønske , men som en harpe , der
hentyder og unddrager transmitterer lyde havfrue med
hallucinatoriske ekkoer .Intet mere end slappe af og lytte
vi har to ører og en mund til at lytte dobbelt så meget
som vi taler og tavshed er handling og ikke naiv eller
ukontrolleret , få modstå du skal prøve tavshed kan
endda være torturous men besvarer mange subjektive
spørgsmålog omgængelig tavshed er tavs , men kan
fungere som det perfekte våben øNSKER at impulsivitet
og ukontrollabel ønske så roligt ned og lytte lytte stilhed i
dig !
Hvis en dag være en afstand
Hvis en dag være en afstand , ville destroyer ,
skræmmende , støjende, eller var ubarmhjertig lyse ,
smukke , strålende og energisk ... Hver stråle har som
mennesker
forskellige
karakteristika
,
forskellige
virkningsmekanismer , andet lys , nemlig hver ray /være
unik og eksklusiv.Tja, hvis en dag være en afstand på
mindst det var original.Hver stråle har form af handling ,
som på noget tidspunkt de mennesker , der deler tider
opstår fraktioner.Er vi handler på bjælken / være , vi
kunne ændre retningen og destination .Med hensyn til de
destinationer og første gang jeg vil påberåbe sig Guds
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navn , en dag syntes at have en samtale overbevisninger
og tro med en Koran follower der fortalte mig følgende
historie , som jeg vil beskrive : er du spil for en
givenhænder og heftige bede Gud om at forlade dig den
maksimale score og efterlod dig en pokkers .Min kære
historien koges ned , men som endelig frigivet
oplysningerne ?Men bortset fra denne historie , jeg vil
fortælle dig , at vi har handling og radius / handle med
miljøet , og hver kaster terningerne med din energi / form
/ adfærd.
Lærdomme en kandidat far i livets lys
Jeg takker min far dette bidrag til min undervisning samt
... lidt af alt ... det er sådan vi ... vi dannet , når vi er
opmærksomme på livet ... På omkring os ... med
følsomhed over for alle
Reflekterende lys
Jeg reflect'm bare skør
Bright morgen
Hvor god så vågne op i min verden , med kanariefuglen at
synge, at fiskene kan svømme og træ oxygenat .Jeg
tilbyder dig min medskyldige : De Kanariske pints
fortryller med sin sang .Den Smartie fisk, der svømmer og
glider over vandet .Og Amazons bonsai , der ånder og
inspirerer .I denne tre glitrende væsener og inspirerende i
min verden , jeg holder mere en globus i det vindue, der
udgør verden, som den var for 20 år siden , kun et
eksempel
på
foreningen
stadig
eksisterede
rep
.Socialistiske Sovjet .Jeg har stadig to ørken roser, både
komponeret af den tid sandkorn i ørkenen , der gør mig
forestille en forenet verden , under verden er disse roser
én i sin oprindelige farve , som for mig betyder
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udholdenhed og andet malet i stærke grønne
tonersymboliserer for mig håb .I min skrivning verden ,
tror jeg , og jeg føler som hvis uforstyrret.I en perfekt
varme omgivelser og den lyse morgen til at skrive nogle
kærlig sjæl her , der ønsker at forestille sig rosen af
fællesskabet .
200 dage med " vulgære " mauriske Filipe
Jeg vågnede op i en anden virkelighed end normalt og
udforskede RAR skrivekurser gennem denne bog ville
udvide mit væsen .
Jeg overveje, hvordan overførsel af tanke og sidestille det
til en lys og dets effekt .
Som vi alle tænker over flere perspektiver nødt til at følge
en kæde .
Sjælen har foruroligende øjeblikke.Den måde, vi ser på os
selv, er ikke altid naiv .
Energien udvider
foreviget .

.Troubled

sind

med

forseelser

er

Stemmerne i kor lyde højere end en stemme .
Ordene er udtryk for kunst.
Fra dette punkt vil der være inspiration.Den hjerteslag
har sin rytme, der udvider venerne.
Undertrykkelse sker ved stealth .
Alle har deres q .Alt vi tænker onde.Nogle gange gør de
os holde kæft .
Vi tror alle .Minderne er ikke altid til stede .
Ikke pratiques had , fordi det er dårligt .Ikke alle gange
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mulighed på det rigtige tidspunkt .
Nogle gange bare fordi vi lide.Vi har alle ytringsfrihed .
Intet mere ærlig
udtryksformer .

end

sandheden.Jeg

har

flere

Bliver godt, er at have balance.
Balancen er en rutinemæssig cyklus .At være nervøs er
ubalance .Folk elsker at kommentere .
Vi har alle renhed.Solen er en kilde til energi.
Den universelle kærlighed avler medfølelse .Den
unormale er intet sker .Alle glemmer , når vi vil.Der er
altid flere perspektiver .Meget få ideer domme .
Der uoprettelige ting .Alle er underlagt uretfærdighed .
Kærlighed er en kilde til glæde .
Altid alene og beskyttet.Der er mennesker, der ikke kan
lide at tænke.
Bevidsthed er en lommelygte, der præciserer os.
Vi har alle laster.Nogle gange har vi frygt.Vi siger alle
dumme ting .Jeg skriver ikke for nogen.
Vi har alle noget, vi ikke ønsker at huske , men er godt at
vide , når vi er trist og altid indrømme det og ikke skjule
noget .
Vi har alle sårbarheder .Vi alle føler fornøjelsen af noget .
Når muligheden lurer åbner døren for ham.Der føles en
fornemmelse i forhold til hinanden .Ingen er ingen , og så
har alle rettighederne til at skinne .
Venskab er altid et godt princip en ven er et andet selv .
152

Følg dit instinkt , du ser det positive.
Vi kan alle blive elsket og elsker vi elsker er lys
generator.
Når vi er elsket vi skal respektere , at stemningen .
Det er kærlighed og øge fødselstallet .Altid med ord
Crossroads spil.

reflektere !Capture er læring !Tag fat er sandt !Udfør selv
!
Jeg er, du er, han er, vi er, de er!Vi er alle mig !
Og jeg er dem !Og de er os !
Og efter alle, der er vi?Vi er derfor, vi findes!
Vi eksisterer, fordi vi er skabt !
Creation gennem design !Livets lys !
Light DesignFantasi og virkelighed !
Dualisme mellem det, vi ønsker, og hvad
virkeligheden !Fakta fortolker virkeligheden !

er

i

Reality omkring os !Habitat , hvor vi blev skabt !Betyder
der forvandler os !Transformation / mutation !Innovation
og forandring !Skift cykler trin!Transition fasen !
Transition barrierer !
Overvinde cykler og overvinde vanskeligheder !
Oprettet og imaginære vanskeligheder eller virkelighed !
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Vanskeligheder / interaktion
ubevidste og bevidste !

problemer

mellem

det

Bevidst og præstation !Bevidstløs og projektion !Design af
mig !
Eksistens !
Jeg eksisterer snart vi findes!Vi er en mig !
En verden !
En verden , en jeg har slået os !Vi handler på denne
verden, og de os !
Jeg handler under en del af dig !
Du strøm på dem!
De er verden!
Verdens væsener !
Væsener, der er eller ikke !Levende eller livløse !
Producere lys fange lys !Lysenergi !
Energi magt!Power er ønske !Desire brokker !Ønsker er
ægte!
Alt vi kan opnå reel !Real er de faktiske omstændigheder
og adfærd !Adfærd er handling!
Handling er en reaktion på verden!World in Action er
transformation !Transformation er ændret !
Forandring er ægte!Forandring er en konstant lyst !
Permanent vi i EnCalcE af et ønske !
Desires kan undertrykte !Ikke alt, hvad vi ønsker i
verden!Utilfredshed !
Fra hvad vi har, og ikke der!Ingen uvirkeligt !Ikke
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faktuelle tanke!Ingen faktuelle ikke opnåeligt !Fortvivlelse
ikke opnåeligt !Despair lidelse !
Lidelse så der er !
Hvad findes tiltrækker ikke ønsket !
Hvis vi ønsker, hvad der ikke er der !Vi vil ikke opnå lykke
!Lykke ønske opfyldelse !
Unfulfillment ulykkelighed af uopnåelige begær !
Ikke tilgængelig !
Producerer depression !
Depression psykiske tilstand , der ikke er gjort.
Ikke udført , ikke faktuelle uvirkeligt !
I verden er der uvirkelige fakta derude !Styrker og
begivenheder , der formodes som verden, der ikke er
inden for rækkevidde !
Ikke opnåelige er åndelig !Spirituel er en måde at føle
mig !Vi lever alle i ånden !Spirit / disposition
Motivation noget, der driver os !
Impuls til at handle!
Aktion på andre!Lov , Action !
Andre dem , de kommer !Jeg vs. dem ( verden ) !Social
verden !
Learning adfærd !Beslaglæggelse af viden !Kendskab til
de reelle fakta !Våben af viden viden !Overførsel af viden
!Blandt dem, vi jeg verden !Kend verden er at være i det!
Vi er de en verden af viden !
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Vi har alle en vis viden !
Del viden er at lære !
Læring er levende !Live er at kommunikere !Rapport er at
relatere !Forholdet er at interagere !
Interact er til at handle på verden!
Handler om verden er ved at vende !Omdan verden
gennem den viden udvikler sig !
Evolve er at være vidende !
Viden er at vide tur !Turning viden ind i en verden !
Multikulturel visdom !
Uendelig visdom !
Infinite uopnåelig !
At være klog er utopisk !Utopiske er et ønske om at opnå
!Will !
Will er indre styrke !
Indre styrke er jeg !Det jeg forandre verden !
Verden er forvandlet af dem .De er ved at ændre verden !
Hvem er vi forandre
retfærdighed !

verden

!Gennem

grund!Årsag

Justice lige rettigheder !Kun rettigheder , fordi vi vil være
mig !Pligt til dem!
Vi skal være retfærdig for verden!
Lov med bevidsthed og den reelle basis!
Handler med bevidsthed med uvirkeligt fakta !
Unreal fakta fantasi
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Imagination DesignHvad findes ikke oprettes !Oprettelse
magt fantasi !At være i stand til at skabe er at være fri !
Frihed er at vide !At vide er at spille !
At fortolke er at tage !Tag er engagement !Engagement
er den pagt !Konvention er sværger !
Jura er loyalitet !
Loyalitet er sandt!
Sandheden er en!
Uno er mig!
Vi er én verden !
Vi er dem, vi dig .Væsener.
Væksten er ved at blive .Væren er der.
Der er en reel kendsgerning .
Det er virkeligheden , at vi eksisterer , og vi er i verden !
Verden af levende og livløse væsener !
Verden bliver for mig og for dig og for dem.
Verden udvikler sig !
Evolve er at være mere vidende !
At være vidende er at have viden!
Viden er at vide !
Viden er oplevelse!Prøv det føles !Følelse er at vide !
Kun føler, når vi oplever det!
Kun hvis vi forsøgte !
Mulighed frihed til at opleve, hvad vi vil have!
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Højre, at tolden skal overholdes !
Vi ønsker ikke , ved det ikke!
Vi ved ikke, at vi ikke forvandle !Erhvervet viden !
De forskellige udgaver i verden !
Du ved ikke , du ønsker at prøve et andet spørgsmål mig
!
ORBINDELSERNE for at trække på erfaringerne med selv
og dem !
Der fejlagtige ting afgående andre har oplevet!
Og det er sund fornuft , der ikke er godt!Sund fornuft
visdom i livet !Visdom af livet !
Fælles oplevelser !
Erhvervet viden
omdanne er !

!Gennem

interaktion,

interagerer

Verden er interaktion !
Vi er verden!Verdens am Jeg , du , vi , du , dem !Deling ,
venskab !
Venskab medskyldighed !
Fælles værdier !
Det samme I på flere knudepunkter .Det samfund, vi er
.Vi har alle en ven !Mellem os kan vi handler !
Ved at handle mellem os vi påvirker det !
Han verden!Tildeling af verden!Transformation !
Ny transformation I, vi , de , du !En ny verden .Ny
virkelighed .
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Desire
Giv mig et kys ... ligesom dem, du kender ? !Giv mig et
kys skjult, ligesom dem, vi surripiá- hinanden, når lysten
voksede giver mig en blød kys dem, du kender !!Sød sød
at kende dig !Jeg giver dig et kys min
søvnløshed
Jeg sover ikke , fordi det ikke vil sove , jeg ønsker at leve
.Her er en forhindring , der holder mig vågen .Jeg vil se
det i øjnene med søvnløshed
Shadow Wolf Caricuao skygge ulv var tabt , men
fundet.Beskyttes, men kun ved valg.Fodring af din
fingerfærdighed kemiske stoffer og trykte fissile H20
.Renheden egen skygge dykker til eventyr og havde en
landing, Caricuao .Som ulv var beskyttet , men ved
holdning alene, nedsænket i tilsyneladende ensomhed.I
dag er jeg skriver med Caricuao ulv konfronterer hans
verden og fortolke den.Ven uafhængig ikke leve uden
deres vilde natur , men en reel newbie velgørende liv ,
embryo i Caricuao hvor jeg dimitterede har loyal ung blod
, ærlig især en frygtløs natur, hård i sin afgørende, men
fair og respekterer din venfølgesvend og ven .Så trofaste
rejseledsager og meddelagtighed altid fortolkes med
varme og stilhed .Jeg boede lidt nok til at vide skyggen af
gader og Caricuao Cª .Men jeg så modet ulv og han
etablerede stum og lovpligtig fortrolige ven link for deres
frihed .Hvis der er én ting ulven havde var frihed , men
han var alene , alene!Og gratis!Shadow Wolf extrahuman
glødende energi i deres måde at være .Med sin gøen
pålagt sin uafhængighed vildtlevende vildt af arten af
gener.Besluttet at dele deres torsk og åndeligt alene
juleaften med ulven eller rettere Caricuao ulv skygge
samtidig fri unisont broderligt forbundet af en skål og
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deres drink.Vi er alene ved valg ?Claros er frie til at
tænke ligesom den måde naturen .Det var gave til mig
denne jul ulven Caricuao , men han vilde for medfødte
genetiske miljø trækker dig deres kromosomer for den
frie tilstand af renhed følelse i deres egen natur
.Gådefulde som den livsform , men drevet af lyst til livet
og nyde din ensomme , men frie hænder nogen
begrænsninger eller indførelse .
I og skygge ulv er venner , men ukarakteristisk i sin
måde at arbejde på en utraditionel måde at andre tvang ,
er fri af moder natur og så vi vokser , og hvad vi
inducerede infiltrere os .Havana Club er kernen af galskab
samme tørst efter revolutionen , og vi tager hensyn til
vores væsen , her er en gratis, men ensom pagt med
hunde instinkt for samarbejdet.
Med al respekt , så du dig og mig !Hvad synes du om mig,
og jeg i dig?Jeg takker dig for at have mig læse , måske
forstod !
Passing af de overvejelser allerede læst mig allerede tog
deres ORBINDELSERNE mindst veltalende uindpakket
gave til den juridiske time allerede midnat masse eller
vildt hane , der er den frygtelige spørgsmål ! ?
Refleksion til forståelig kommunikative ecstasy til et
minimum og blotte tavshed ekko , der adskiller
os.Retsakter er smerter af ord , selv på en enkel afvisning
af brændende.Uoverstigelig hindring fysisk, men ikke ved
hormonal og åndelige kemi være lyse .Himmellegemer
invadere os for udfolde stedmoderblomst .På jagt efter
kærlighed kløver , fordi rigdom består i at forstå de
mangeartede væsener og altid med noget at tilføje til
dette synspunkt.En anden tilføjelse , en yderligere øge
dette ønske om medfølelse og ømhed , der forvist os til
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det repræsentative selvværd i sociale medier.Se
perspektivet af selvet ene og udelelige , ikke alie- på
nogen vil for flere ønsker , der opstår i cirklen .Denne
kreds af guld , er guild om god tro og loyalitet og respekt
, hovedsageligt på grund af ikke eksistere .Vi er rene og
vild i den handling , så , og intet mere egoistiske end mig,
der kun at være så altid invaderer en anden med deres
synspunkt .Betændt sindet er i stand til en udveksling af
ideer , er det indtrængende appel til sund fornuft .Når vi
give eller bringe sig selv med den anden.Intet mere triviel
afvise det, vi ikke ønsker , er det nemt .Kærlighed og
kærlighed snarere føler den anden, og ikke mig
.Konstruktiv holdning af sammenhængen mellem os
væsener , lider af en harmoni, ved at leve sammen med
andre væsener.Trykt i instinktiv adfærd kun tænke på
mig, så på mig , og nu har jeg igen.Konflikt fordi man er
omdannet til selv , og jeg ved aldrig, hvor mange selv ,
og vi skal holde ud at give til den anden.Det er lidt
kommer til os , som altid er åben .Eu opmærksomhed på
sig selv med det at være sig selv knap- jer og hvilket
niveau af egoisme er.Nå rustning jeg nogensinde der bliver så at- råb TU s , der findes , og der er mere EU EU
klikke på rustning.Og så hvordan kommer ansigt i spejlet
og afspejles kun selvet , der eksisterer , fordi alle EU var
at- skriger pelo s EUs verden .For vi alene, og derefter ,
når vi ønskede at blive anmodet rier kun på grund af
egoisme i flere EU mod EU .Ensomhed dette ord meget
selv- kærlighed har , men at ikke skabte nogen mere jeg
elsker dig.Kærlighed: Jeg og du omnia vincit amor
kærlighed overvinder alt .
Åh , hvis du vidste, at du ønskede, og der , som du ved ,
og hvorfor du bør aldrig denne uøkonomiske angst , fordi
det er alvorligt og længsel kommer siden da jeg ikke kan
se eller give så perfekt ville være en bedrift , som du kom
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, og du sætter trouxesses ikke engang dukke op til
Osmerte og ikke vil have magt , men du kan ikke have
jeg ønsker mødet et punkt er således den meget farverige
liv har mange farver , der satte mig et pints bør ikke
være her ved siden af mig kan jeg ikke se haveroser
blomstre og falde hvide kronblade bortfalder længsel
ogønske aldrig alene , men dumpe jeg er her du er der ,
og jeg ønskede dig her og dine smukke brune øjne er
ligesom havet oliven dem kun, når jeg tænker på dig
minder mig vågnede , vågnede jeg jeg forlod uden mørke
fandt jeg selv længsel ogIndpakket lidenskab ønske i alt,
hvad jeg har set og husket stærke kys, knus stærke alt
du gav og modtog og spurgte ikke dukket genfødsel af at
være , og ikke bede om at være forelsket uden smerter
set , jeg ønskede jeg havde husket alt oghvad der gav
mig var alle de kunne ikke længere insisterede fik
kærlighed, omsorg , medfølelse , passion for alt, hvad det
ord aldrig siger nej til en gratis hjerte , og der venter på
at give det, der stillede eller donation sandt, at der er at
give , udenanmodning eller kræve, hvis du ikke hører en
ikke dele , giver søgning for at finde den eliksir skovl og
skat, der ikke har sin lige , kun en skat , der ikke er guld
varig kærlighed og vidste, hvad jeg ville , men jeg ikke
fortælle dig , at du såder var noget dybere , noget han så
, men ikke oversat var en magt uden at have født , uden
at se voksede i mig til at kunne lide mig , og du skrev , og
kunne ikke se , hvad der voksede inde i mig var
kærlighed , var detnoget, han ønskede, men havde ikke ,
men ønskede faktisk elsket som han kunne lide at se det
vokse til solnedgang alle sker uden frygt , uden rysten
uden frygt for at falde i søvn til at varme ensomhed som
en hånd under hjertet var der ved vinduet kunne ikke se
digmen mødte , følte jeg parfume var det en lugt af
sandeltræ og jasmin lyttede men ikke høre dog indså ikke
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var der , og jeg genkendte i går var den samme , men i
dag var anderledes sav , lugtede og hørte var ansigt til
ansigt unikke var nogetSpecial såre mig , og det var
vigtigt, trak vejret og inhalere ånde for dig , ikke se dig,
ikke kunne mærkes , og var ikke slutningen , fordi du var
der , langt væk, men det spurgte en munk til at vise frem
, fremtiden og gættet, atvar der i baggrunden , i vinduet
for at se uden at se dig , uden at give dig involveret dig
selv med luft transporteres i havet gav dig til at kende
duften af havet våde vejrtrækning og glæde var , hvad
han så havet, sandet, den fugtige , luften, men din
vejrtrækning .
Jeg tænder en cigaret eftertænksomt og nyde harmoni
mellem væren og tænkning emne gør mig vandre mellem
rækkerne og flyder i at tænke ideer og mål samspillet
mellem forfatter og læser aldrig læst ledning til at smelte
, hvad jeg skrev , at mærkeligt, men jeg kender nogenlæs
hvorfor er det gerne vil nå , hvad jeg ønsker at formidle
eller være vag cigaret gik ud og jeg tror for mig vil være ?
!Jeg ved det ikke , men jeg skriver som en form for
åndelig og intellektuel befrielse gør mig godt ønske mine
læsere er indhold og godt jeg valgt en anden form for at
skrive sidst mere concrete'm ikke så meget lys og energi,
men ved kærlighed og forståelse destinationer,
sindetKærlighed højrøstet venlige ord til nogen, der kan
lide at læse noget mere kærlige , kloge og jeg er med
åbne arme til kærlighed, tillid uden konflikt og uden at
ønske at være ambivalent i mine ord jeg er mere direkte
og konkret ønsker at få fornemmelsen af, at følelsen , der
forenerlæseren til forfatteren tilhørsforhold ønsker derfor
at være, hvad jeg altid har været spontan , men
appellerer til venner af aftale ord mellem bogstaverne ,
der kommer sammen og danne sætninger altid
forbindelse, og meget realistisk håb tænkning ord , sorry
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meditative sætninger, hvis jeg tror , men det er godt at
tænkehvis kun på det absurde , da det er noget, som kun
eksisterer for at sige, at der også findes i denne enkle
måde eller form gennem en fælles maurisk Filipe for alle
usædvanlige læse mig er det ikke så almindeligt apati for
at læse hvad jeg skriver , og jeg må indrømme, ,jeg læste
lidt, men når jeg gør det til mig også gør mig tror, det er
min udfordring at læse og fortsætte med at læse og
tænke .Jeg er taknemmelig og glad over at tro, at en
anden tænker tanker !Måske føler ikke jeg har lyst til det
regne på stenen kommer ind fortovet huller er forenet
under sand og jord hård og krævende forbindelse intet
sted , ingen plads eller en anden sten se et effektivt
forhold sten , jord, sand vandrede på dem, så errelationer
samspil mellem kolde sten med eller uden sand eller jord
, men forenet af hånden af murer der sluttede og
perfektioneret kærlighed over hele jorden skal blive
forenet som brostenene Mason er manden , der forbinder
forskellige sten og ikke vende hjertersten, men følelser
formbar til enhver anden brik skal være et sæt af stykker,
der tilsammen står det nogen vægt eller slid af tid tør
ødelægge turen går vi så er de mennesker lider mest
belastning, men hvis de sluttede sig til virkningen er
mindre bord-t det andet stykke med kærlighed kærlighed
vil være sand og snavs, der forener os uden svagheder ,
bare bære minimeres, hvis alle brikkerne er sammen og
godt brostensbelagte mand fuldender sin egen sten og
slutter sig til de andre, er stærke og er enfjernt og solid
måde rundt om i verden er noget, der forener os lego
typen se en ubrydelig fæstning alle forenet og fejlfri , hvis
hver sten lider slid intet andet end sand at indføre
stenene som mænd har levetid sommand sten udskiftes
på grund af slid og levetid der er små sten , store og så
så dem, der passer naturligt andre, der er nødvendige
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lakonisk er en mand på jorden vil støbt til at passe ind i
det korrekte stedse med et puslespil, hvor alle brikkerne
passer sammen, så alle har en plads og er ikke mindre
vigtige end andre til at være et puslespil uden et billede
forvrænget dele er alle nødvendige i verden planeten
Jorden har brug for alle de mænd ogkvinder ingen er intet
, alt har en måde, hvordan man skal leve og forbindelse
til hinanden her er et kæmpe puslespil jord vi bebor og er
forbundet med hinanden uden at vide , men alle spiller en
ende på puslespillet flere rettigheder , andre skævemen
det er naturligt, at hele passer jo , at vi ønsker et fortov
sti er harmoni mellem de væsener, der alle arbejder
sammen til samme formål kærlighed og forbindelsen
mellem ligemænd , som vi kan definere os selv, hvis
andre ikke viser føler og ikke fortælle sandhedenfølelse er
der er noget at dele , og hvis det gør ondt at leve også
dele omkostninger, men fordi det ikke løse alt glat , fordi
hvis sind , og vi er udklædte følelser er vores ansigt vores
ansigt , og når du som en person skal vise ansigtet
sådanog hvad det er, som om jeg er ked af , da jeg er ,
men jeg viser, hvordan jeg er, og vise ansigt og mit
ansigt er ikke til salg ikke at være for dyre, fordi de penge
aldrig købt mig eller jeg vil være til salg, endsige købe en,
men én tinger sikker er over for euroen til fordel for
kronen , at fyren ikke siger købe alle fordi jeg ikke er
konge og krone ønsker ikke ønsker fyre med følelser , der
lider , fordi det ikke lider der, og hvis du ikke har solgt
blev købt , er gladfordi penge aldrig har set ansigtet viser
alt, og det tager chutzpah at tage dem til mig, hvad vi er ,
fordi vi ikke er gode ingen er god nok, fordi en dag
kronen erstattet den dyre og ville stå ukronede den
samme smertesamme iver var kærlighed lidenskab var
vores fantasi vores imaginære gennemførelse af den
virkelige jeg loyale over for den lidenskab , kærlighed
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brændende og endda smerte, din pragt eksisterer og jeg
er skuespiller i vores verden er Stumfilmsskuespiller
menvores passage er en romantisk filmoptagelse , der
synger en sang "dette er vores brændende kærlighed
uden smerte" du kunne være jeg vil være , du er så er vi
både se og se det samme perspektiv samme kursus
samme fremtid vores hjørne afsamme rum passer til alle
tager all'm fremspringende at idealisere endelig arbejder
på samme måde af samme rute og ånder sukke du altid
sukke du var bange for fremtiden var svært at se dig lide
uden ondt , fordi du ikke var sår var livet ved, at jajeg
ved ikke, hvis ja , fordi jeg forestiller mig, og fantasi er
upålidelig , men jeg ved, at vi er adskilte, men sammen
bare at være her , jeg kommunikerer du reagerer du,
hvor du aldrig ved , om jeg vil , men jeg befinder mig her
og der er jeg altid der med digstadig ikke, fordi kun
forestille sig, men jeg kan forestille mig alle gode
grænseløse ingen barrierer mig og dig vi begge altid her
sammen eller fra hinanden er tilsluttet, jeg har brug for
dig , og du mig, at du handling jeg reagerer du griner jeg
smiler du talerjeg godkender dig , du ser , jeg ser dig
Seest jeg er enig vi er altid i harmoni , som du ønsker ,
som du ønsker bare for et kys, jeg rejser jeg køre
snublende flyvning, men ikke altid falder eller aleijo mig
du er den kur til mit ønske løfte vil jeg til at møde dig
ogjeg finde alt og kender ikke noget, fordi jeg havde
forestillet mig det ville være fremtiden så dig og føler du
følte mig også , når du læser , hvad jeg skrev , og hvad
jeg følte var jeg vil have dig nær altid med mig, jeg
overgå optøjer , men ikkekamp er disculpa kragen ingen
har skylden , fordi du ønsker at se endnu uden at se jeg
ved, jeg forestiller mig, at du ser, er ægte kejserlige
erobring og var ikke fantasi var blik uden bedrag .
Ugyldighed eller nul se, ingen afslutte spillet , når nogen
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opnår det, du ønsker at sidde i midlertidig besiddelse
glad, fordi ambitionen er at vinde, og derefter vinde mere
så glad for at opnå frustreret, fordi den nåede og ønsker
mere altid mere nogen coisita hvis du vil og harjeg er nu
glad men following've troede anden ønske nu da mr
.Genius give mig tre ønsker ikke andet end en Arem
ønsker og selv nu mr .Genie forsvinder ikke jeg har lyst til
lidt noget mere bag skønhed er det tegn, kraft, der driver
os til altid at følge en personlig og praktisk idealisme
forsvarer derfor en adfærdsmæssig ideal og social
individualitet , min kære denne forskel , der markerer
holdning skuespilog materialisere som idé , en tanke én
måde at opfylde derfor søger eller nå stolthed, naturkraft
, der giver os mulighed for at være der, vi er unikke
væsener og generatorer fornuftens sig til, hvad nogen af
os ønsker at være særlig aitror ikke dig en dag allerede
pier du udholde sætte med , men også kærlighed og
kæmpe stående i troen falde uden at ville gå uden en
faldskærm falder alle brudt i skyld uden undskyldning
undskyldning og UPA !Din grøn, brun din prinsesse
charme din sjæl er på jeg vil have dig , som alle, der bor ,
vejrtrækning munter morgenfrue dine farver helbrede
smerterne mig din lysstyrke er min fascination og din
smukke smukke hår hit der skaber forbindelser mellem
roden af hjerteat dræbe ensomhed jeg bifalder
taknemmelighed for denne lidenskab, hånd, røre , det
smil , der tager mig til paradis
Jeg så dig så op , jeg bemærkede jeg kiggede igen vendte
tilbage til at reparere kunne lide elskede elskede var en
gestus af kærlighed.
Du var så så og sagde så til mig, jeg så det var ikke som
jeg spurgte dig, hvordan du var , og du næsten choravas
følte jeg trist og du spurgte så ikke være ligesom du
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spurgte mig, er glad for jeg er ikke som dig, hvis du en
dag finder dig selvMistet tænke på mig som
udgangspunkt tror, at livet er et kort , og at jeg vil finde
dig , og jeg fortalte dig velkommen her begynder rejsen ,
og at intet du har allerede konto med mig og have mig i
dit skjulested giver migen beijito og alt er smukt .
Forestil dig uden at skabe skrive uden at læse hørelse
uden at lytte undersøgelse uden udsmykning se et motto
har et tema se og føle og lad dig gå på bogstaverne i
ordene i sætningerne i digtene med mig alle er spørgsmål
jeg i dag føler nu moderniseret med ingen fortid samtidig
minde mig glemmeog gøre det hele igen i denne
fornemmelse at forstå sandheden i øjnene føler det gamle
ansigt i øjnene og jeg ser dig og uden ironi eller
demagoguery'm spontan am punktlig og nuværende
faktuelle dag var så glemme det er som om der ikke var
nogen tidligere tidkommer fra det indre øje udefra jeg
husker findes i og jeg finder mig selv i nu det øjeblik
havde været var nu tilbage for mig at se på dette ansigt
øjeblikket det øjeblik begivenheden ikke én gang, men nu
syntes næsten frem, at ord i akten af enkun , at en
mangel på en vil vare en fornøjelse bare at skrive noget
sagt, men svarede til visionen om den dag og blev født
skriften magt glæden ved en mand, der lever sit dag- tildag flåd og næsten svinder vandklar og skyfri rejser
buddet ansigt er tårer , der kører på din kvinde dame
pigens ansigt , der til tider bliver væk , og er ikke sikker
på , hvad han vil , men sigter mod at være så sød som
kirsebær er bogstaver er til tider ord som dum som
andrelys, der kommer fra det indre med glød ved ikke,
om raseri , men føler en brændende et sår på en
tilbagevenden fra en rejse til dig selv vender en passage i
din verden , og jeg ser ham med dyb udseende ved,
hvordan du føler, jeg ved, hvad frygtjeg ved, hvad du
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kender dine ønsker i disse eftermiddage i de ensomme
nætter der er lidenskab er der et ønske du lukker øjnene
føle frygt , og jeg ønsker at tænke på din munter og
villige til at trodse nogen venter smil tage stjæle invadere
men ikke tage det selv, der erDeres vores drøm vores
møde på bredden af en flod jeg smiler du fjolle rundt med
en sten i vandet , der bevæger sig og bevæger stenen er
svært , men du og vandet er rene hustruer de skøreste
ting, hvis jeg sidder jeg tænker skrive mellem linjerne
iimaginære typen fisk i akvariet , hvor intet og intet , men
intet ikke kan få nok vejrtrækning oxygenat til at søge
friheden om en dag svømme uden akvarium at gave og så
ja drømmer hej jeg kan se, at du er der spørger, hvordan
har du det jeg er mere eller mindre du siger jeg lytterog
jeg tror, jo mere jeg ser problemer i dit mindre for aldrig
se mindre ses og mærkes det, der bekymrer dig og ikke
forlade din positive og kreative sind , men aldrig negativt
var konstruktivt tage kaffe miste troen nogen griber mig
kloenbeskytter mig en person, der aldrig glemmer , og
fortæller mig, at du så ja jeg vil have dig glad og glad
glad som alle andre er, hvad jeg ønsker denne population
udvikling , så der er lidenskab kiggede fremad jeg så dig ,
det var charmerende magi var alt,ønskede var du kun dig
kun du og jeg var glad , da jeg så den faldende regn og
våde forenet og lidenskabelig vi alle oversvømmet med
disse dråber magi og alle, der var transporteret glæde
hver gang jeg føler , når jeg skriver er noget, jeg serjeg
husker og se dig ligeud i fremtiden, og her er jeg vil have
dig til altid tænke, når jeg ser dig med mig navlen til
navle læber med læber krop med vedhæftet kroppen
mere end venner var altid noget, han så og sagde ikke
var nogetønskede og følte noget stærk en uden nød forbindelse sætte dig i min fantasi var at skabe noget
smukt i nuancer af gul som solen , der aldrig går ud og
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udstråle energi hele dagen vise sig lyset, når det bliver
mørkt alt obskure indtaste denne dimension deren grund
mørket er der ingen motivation fantasi af ingenting af
tomme du ikke kan se alle projekter i mørket forestiller en
mur falder til værste forhindringer fangarme starter
showet jeg tænder lys op kluden indtil da
Jeg drømmer tror, men tror ikke ligesom intet er ligesom
sind tænker anderledes end folk til folk, du tror mig alt for
godt !Vi tænker og handler altid kun én til at ske , da jeg
ser darkness'm en passager ikke mindre kærlighed ,
hvordan jeg føler alle kropsdelene hvilende følelser brudt
af lyden tone , der fortæller mig slappe stresset og
absorberes af ear'm frem igenikke at sove, men det
kunne være bedre at glemme noget til at lindre
spændinger Pulse'm stående hale justeret måske sidst
blevet løsladt mig og jeg er stille, men der er altid løsning
på spørgsmålet ikke reagerer , men handle tage sig af
situationen her er en god tidskudt ud af sofridão .
Jeg troede, jeg drømte jeg vågnede jeg så dig i en drøm
syntes fortælling du var den, der havde mere charme
mere skønhed luft prinsesse var min inspiration var ikke
fantasi var din ridder kriger for dig, at jeg havde nogen
unarmored foranstaltninger til beskyttelse af hjertet var
søvnig du åbnedeat falde i søvn , du mund jeg tænkte på
dig på din side hælder liggende bad om et kys skænket
ham et ønske ville være sammen med dig , jeg befandt
mig drømmer om dig, at jeg ser dig fredfyldte lilje
kronblad din parfume forfører mig får mig til at møde dig
bliver svimmel forvirredevi er i dit tag for at se stjerner
bakke mig til jer og til mig du gør mig til at smile tabt dig
at føle mig så godt lade mig gå ud over ingen er så blid
en af mere end tusind eller bedre plus uendeligt er så
smukjeg føler for dig er umuligt at føle sig mere er Lad
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mig gå for dig af din magi til din glæde.
Du er en sød du er en baby, der har været rundt til fods
er så kære er meget ven, jeg vil have dig med mig er sjov
er de bedste er de most're alt, hvad jeg ønskede og
ønskede en sød barn er meget kærlig er meget smiling're
en sympati erden største glæde er min søn er min
irriterende uartige dreng verden er du James min hvalp er
mit barn og min kid vender cool også er hele dagen dit
smil , din glæde er fascinerende energier af noget rent
spring væg piller tilom acercas fra mig på grund af den
søde komme og give mig din budding til mig , du er så
sød så cool hele dagen TAS altid smilende og klar til at gå
på gaden , haven er en dreng en drilagtig som dig ogdu
kan lide jeg vil have dig til at vide, at jeg vil have dig altid
ved siden af mig
Rejste under skyerne fløj under himlen været planeter
Mars og Jupiter i på Mars besluttet at elske dig og Jupiter
gjorde du har her er min flyve fra planet til planet pen
havde kræfter havde magten var der glæde var noget,
der transporteresvar kærlighed i blomst , så havde solen
kraft flyttede ligesom solsikke havde villigt i nådesløs
forfølgelse af noget brændende var en drøm var en
præstation
var
en
objektiv
alt
med
lidenskab
dimensionsløs var stor var forbavsende endelig kiggede
meget kærlig medvindue jeg har bemærket i horisonten
brugt scannede partiet kiggede fremad jeg så din stjerne
var strålende flimrende kiggede op så jeg månen var min
og din tid landskab var en tur jeg så dig til at rejse på
land og under havet fulgt oprejste Vindende hænder på
jorden og under havet var bare måneskin .
Saudade brokker er at ønske er at elske er at tænke er at
føle jeg savner dine ønsker er at have dig her er at ønske
mødet er at elske dig selv er altid tænker om dig, er at
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føle din tilstedeværelse er savnet at være uden dig og
tænker og ønsker og føler-t og elsker dig uden at se dig
og ønsker dig med de 5 sanser : øjekast ser dig uden
døre , uden lugt du lugter , hørelse høre dig gerninger
uden støj , smag glæde mig uden at bevise dig og røre
dig udenrøre noget bedre at huske og føle nostalgi .
Skabe noget fancy , men er meget vag forestille skabe og
omdanne skrive til en person læse ved ikke hvad , men
jeg ved hvorfor , men mangler inspiration jeg nødt til at
tage et standpunkt til ansigt situationen til at skrive og
har noget at læse begyndt at tror jeg vil forsøge at
slippegive op, fordi det ikke er let at få.
Hvis en dag der for at fortælle eventyr eller
misadventures på bare én dag eller et år nu forbi en år
jeg kan se 50 dage er 365 dage om året , 7 dage om
ugen 24 timer i døgnet her er lidt af en 50 - dages tid for
disse 365 perår nogle hverdage og 60 minutter i 24 timer
gange kort , bor i øjeblikket!

Erer sejr uden frygt var måneskin ved havet jeg var
kaptajnen havde alt i hånden ombord på turen kom slaget
billedet vinder var en feat .
Hvis det en dag går -O glæde , at nogen ville låse dørene
, åbne vinduer og frygtløs flyvning under himlen er der
ingen , som gør dom ubevidst mig evig gensidig aftale for
løse noter , et miljø, et meget varmt sted der liljer,
morgenfruer sidengør visne våd jord , fugtig på taget , en
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sammenrodet lampe og hjælpeløs sikker op at ræsonnere
filamenter stiger spændingen der belastende selv
vanskelige tider , men ingen jeg mener ingen vidste, hvad
man forstod og opfattes som at være alene i
mængdenmen her er en live uden eksisterende og frem
for alt meget tilbageholdende smil kort græd klageråb
skrev det, jeg ikke forstod, men især følte jeg så alt og
intet søgte derefter græd bare fordi gav mig og aldrig
lade dig vide , men intet her er den parfume, der
udvidedeog tændte edgy lidenskab af smerte var tid til at
sige noget, så ikke kun fordi der var noget bevæger sig
på venerne løb blodet undertiden langt fra et hjerte , der
ikke pumpe var bare for at få en ide , da det rammer den
stærke lidenskab og magtfuld , selv i sjælenen fattiglem
primært mennesker og havde tankerne , fordi du er
bange for noget , der føles endelig er der altid en ende og
en begyndelse , jeg tror, jeg fortjener ikke for mig eller
for dig er både fordi vi elsker og også afvise noget, der
bare noget, der er født og blomstrervokser alt en dag og
der var en anden forsvandt var så alt hvad der skete ,
ikke kun fordi man ønskede at leve en dag og et andet
tidspunkt uden at være vægelsindet altid meget vigtigt
var en tid var en tid tilbageslag var og ikke længere var
nok nogle gangemener at være genfødt som jeg ser og
ikke forestille mig var sandheden i en tidlig alder , hvad
der er sandt , fremgår af den akt en aktion for at få en
hjerte var udtænkt forbindelse uden noget eller nogen
ikke sige, hvad der skete, var noget frygtetalt, rysten var
ikke forgæves var , da han passerede hans hånd med en
moppe der er altid nogen side , fordi så er der ikke at sige
ja selv tænker over ikke at have dette ikke er grund men
ja det er ikke altid sådan, og aldrig ønskermen nogle
gange gør en temmelig forvandlet til en ikke se
oprigtighed kamp for frihed akt er ikke sandt, og ikke et
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ja, fordi jeg ikke er og ikke blot ønsker at være i live ,
fordi jeg eksisterer, og hvornår blev allerede tænkt at
blive læst for at udvide og skrivetil at sove , da han gik og
løb stod var i gang frugt af den frie og smart tænkning
var klar over bevægelsen gik og gik bare fordi jeg elskede
selv om det ikke for denne verden kærlighed tror ikke på
overtro tror på mennesket og hans opfindelser spørgsmål
forudsætninger forestillinger Illusions ermed ioner eller
protoner til at skabe raketter lys er energi , og dette
kunne ikke ses , men produceres ingen vejledning ville og
kunne var manden var så vulgært var kun forestille og
skabe følte ikke den sjette sans , som det blev kaldt ,
men det var så virkeligt, at der sketenår vi ønskede.
Hvis vi levede kort efter øjeblikke , uanset om veltalende
eller endda varmt, vil ingen sige , at kærlighed var
smerte, der gør ondt forestille kærlighed uden smerte er
til , hvad det tager at brænde glød med et pust længere,
end du forestiller sandheden er ikærlig og givende, selv
lider samme ikke at se , men især føler og påføre smerte
at elske selv ikke at se , men snarere ønsker at beskytte
mod smerte dit kærlighedsforhold skaber beskyttelse fra
den forkerte kærlighed følelser fordi så smerten kommer
fra hjertet i ditse se havet , som jeg bare søger at elske
hårdtslående øjenvipper i sandet vinden river bølgerne
jeg ser en strand med skaller humpe i stjernerne et skrig
, så en kornfoderstoffer mit hjerte.
Hvis jeg har lidt var fordi jeg ikke ser eller de forstod ikke
, hvad der boede smilende solsikke juble og forskønner
med solen bjælker fri dig selv og vise din skønhed, choker
, at skøre frygt alle har lidt noget, der blev flyttet jeg ikke
seligesom dette skete, var en pine for et langt øjeblik som
kunne stå over en hvisken nu lo ikke fordi nogen har set
en mand, der kortvarigt tøvede kun fordi han så , og der
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efterlod ingen bemærket , fordi jeg har lidt tav for noget,
der levede og lidt som filtnatten var kold jeg kom tilbage
ned ad vejen med alt og intethed én nogen nogensinde
været fra hinanden, men som en person var kort i dine
øjne oplevede sikker handlet klart og havde sorg spil nu ,
at de usikre ikke Agias , forkerte aldrejeg så på loftet og
alt syntes øde O Me O smerte, trist syn og ivrig tape mig
herlig , når jeg går til gulvet alene fordi den falder og ned
i ydmyghed af alt , der er i menneskeheden tavshed
foruroligende stemmeforuroligende tavshed af en person,
der ikke siger så bliver glad vågnede op en dag , da han
tabte til mig sagde den ikke var glæde, jeg følte , og alle
på én dag forbedre i morgen var det, han ville bare fordi
der er en mand er trist
I ensomhed mørkets når ud ikke sige nej til en bror det
kommer ikke til at spille dig i hjertet , hvis det var bare at
være alene havde ingen nåde
Disse sten Jeg sidder skriver til dig , hvad jeg aldrig har
glemt dit smil din virksomhed var noget, han altid følte,
da han var alene , fra tid til anden tænkte på dig efter, og
følte blot huske dig .
Når drøm vågner op og ser mig spekulerer på, hvis du vil
stadig være som forestillede eller tænkt eller bare rejste
drømmen bygger intet ændrer intet er en forkert
opfattelse så sjældent drøm er frustrerende at vågne op
og alt i det uden ændringer , endelig drømmeeller ikke
drømme alt er lige.
I en trist natteliv og rolige og meget mut Misanthrope
rolige, men der er en stjerne skinner , en måneskin at
belyse selv de mest voldsomme og grusomme miljø der
er håb nogen pålidelig ene er der animerer os og trække
op en ven , selv sande følgesvendtil enhver tid være det
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ultimative nogen, der ser på os med ligegyldighed uden
tro ser ikke med kærlighed påfører os smerte eller anden
måde tror ikke på at være venner og ser kun for din navle
også han nogensinde føle forskellen , hvem der er venven
og føler troen på kærligheden selv i smerten af den tid ,
at en dag manden ville være ingen kunne fortælle, hvis
det blev sagt uden at vide , fordi manden altid gør noget
andet ske, blev rodfæstet i deres levevis fra fødslenvokse
op og i sidste ende dø alt manden gjorde nogen vidste
forhåndsvisning og ikke engang, hvorfor han gjorde det er
mand og hans væsen.
Jeg så i dine øjne gjorde en vis glans noget trigger var
intens og havde en grund til at elske , jeg kiggede igen
fortsatte med at skinne udseendet var mig vinde skinnede
som en funklende og stærk stjerne fangede mit øje var en
smuk følelselidenskab , når du se, hvor jeg vil være vil
have dig til at gå med mig på samme måde, det er
skrevet i denne Bog , der er min skulder at græde ud ved
nogen at ønsker at være altid og jeg er altid ønske, at
sted, at vi vil vinde med vores måneskin og samme
stjerne altid skinner.
Jeg forstår ikke , eller ikke forstår så bare ikke ved nok
forståelse til at indse at vide så ja kunne argumentere
blev informeret om begivenheden var ud over , hvad der
skete ville bare vide, hvor det startede og sluttede endelig
ønsker du at vide , at på trods alt, hvad der kan ske
somende kan ikke forudsige, at jeg ikke vil glemme dig ,
og at du altid kan regne med vores kærlighed i enhver
situation, fordi det ikke kun er lidenskab jeg kiggede i
mørket så jeg dybden af natten var det tid til at slappe
øge musik i radioen og lad mig førenatten er en
følgesvend kan dele de mest følsomme følelser , fordi hun
holder hemmeligheder og lignende til at kalde det tavse
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nat det altid har god øre , men siger lidt om altid snu og
så er jeg glad .
Hvordan til at leve fange af hele verden en lugt af frihed
til at lindre angst, følelse af fængsling øger spænding
nerver blinker uden at andre kan se , se , obligationer ,
der frigives i os, løsne gerne være fri og naturligt at noget
mere banalteller sexet eller jeg forestillede mig , hvordan
det fungerede var at skrive og har noget forestillet og
repræsenterede mit væsen vulgære stå føler og se jeg
skriver alt, hvad der gik gennem sindet , han glædede
håber du at læse også .
Denne person ensomme position og planløst denne
desorientering , der skubber os til glemsel i totalt tab af
føle trang til at trække vejret mener, at dette er, hvad
man står , mens de bor et kig et suk cigaretrøg udvider ét
åndedrag efter den anden ånde øje påse referatet
passerer cigaret forbrændinger langsomt for noget, jeg
søger hele tiden fra nu en anden åndedrag , et ord, før
passerer tid håber denne afhængighed gå væk en dag
skete der passerer udholdenhed indsats frugt magi positiv
holdning varnoget godt eller endda usædvanlig original
ville være, hvis de udspringer fra natur og ønsker at være
bedre og mere end det!Vinder og endelig overvældende
morgen erobrer i den stille nat alle i min hånd uden en
fangst alle for illusion med følgende betingelse for at være
tilfredse eller meget tilfredse , bare fordi ønsket
Og som alle del af , hvordan vi føler ting i dag i denne dag
i enhver century'm disponeret for lykke at leve , jeg ikke
lever for at høre, hvad jeg hørte og ikke være, hvor jeg
ikke har været så godt genfødt til at leve at den
almindelige til noget subtilt usædvanligt alleredeer til
stede i det ubevidste noget, vi ikke har noget imod , jeg
har tænkt mig videre med sikkerhed bevidst om noget,
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som jeg gør hver dag altid leve med at tro alt, hvad vi
forestiller er en reel præstation , hvis vi er slaver af nogle
vice eller dyd kan omgiver det og overlader dethopper
kører fluer i fantasien af sanserne gør hjertet pund for nå
en gang den ultimative frihed en person, der ikke dømme
efter deres handlinger bliver er at leve frit .
En dag gik for hurtigt formået at tabe mig stod tilbage
snart genoptaget med pust af en screening og tillid et
opsving og insisterede levet som om der var en anden
skud tog en langsom, men støt og sikker skridt tilbage til
de skøreste race af verdenløb kaldes liv var for hende, at
jeg kæmpede og nåede mål om at være glad for at være
godt positioneret i tiden ... via kæmper alene er
nødvendige frihed , og det er søster til ensomhed samt
afgående altid fremhævet kun den første ogEndelig kan
du kun være dig selv først og sidste kørsel alene, når
dette var kampånd , men vi er aldrig alene have liv
fremad og der køres til at leve og være første og sidste ,
når vi starter en cyklus er naturligt, atafgår ved sidste ,
men der er punkter, hvor vi er at vinde er således det
første liv på ét sted og en anden sidst, men aldrig stoppe
så ingen løber i livets løb vi altid vinde , og på samme tid
at spilde , og det er hvad der slås og succes i livet !
Drevet af fritid mediterede , equacionei og endelig tog en
fest handling på rastløshed mennesket bliver ulykkelig ,
når lever ikke kun når kan ikke bære at være stille er
nødvendigt at kigge efter lykke, der kommer indefra ,
fordi vi søger noget utålmodigt udefrasamt denne
bekymring gør os triste udholde ensomhed og stoppes
styrker os opnås vi lever med os selv nåede den lykkelige
fylde en der søger noget, fordi det blev konstateret ikke
tænke på det med en autistisk livsstil , men den største
lykkeer i os.
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6tar der ... 6tar der når ikke spørge ... 6tar når der er
ingen grund til at ... 6tar der, når du vil ... 6tar der selv
hvis ikke ... 6tar der, når jeg ikke føler ... 6tar der når
migflammer ... 6tar der, når du tænker på mig ... der 6tar
pro hvad der kommer ... 6tar der, når du forestille dig ...
6tar der endnu ikke ønsker ... 6tar der bare fordi ja ...
6tar der når miglove ... 6tar der, fordi du eksisterer ...
6tar der, fordi du drømmer med mig ... 6tar at der er her
... 6tar altid der ... Hvad jeg synes 6tar der ...
Hvis nogensinde ser dig , og sige det så interessant pige
pige , du havde noget i lyse udseende munter og
sprudlende smil var en kvinde for dem, der ønsker
smukke og sensuelle epoker sådan, at forført mig og altid
lige ville så følte gostas-du magi ?Det var min dag -til-dag
.
En dag jeg troede alt, bare fordi det er , ved ikke, hvad
jeg skal sige, og derefter skrive var anderledes var endda
bange for, at drømmen om at være og ikke vidste, hvad
der ville ske , jeg forsøgte at beskrive, hvad der
nogensinde ville se her endte en tur på en af
verdensstilhed , der eksisterede og at nogen har lidt ,
nogen skal gøre bare at gøre, hvad andre ikke mangler
modet ikke handler , men de ved, hvordan at ignorere
velfærd person, der ikke ved, hvordan man ser ud og se
holde op og tænke !Slet cigaretten , sammenstødet
begynder som den resterende helbredende ønske .
Jeg vil skrive til uddrive og skabe .De bruger to minutter
begynder sandheden om skrive og har noget andet, du er
ikke dig.Jeg føler, at jeg kan ikke , på den anden side
føler en kriger, der har den sandeste , sejren .Er 16
minutter fra den slette en cigaret , vokser ønsket om at
relight det .Alt går , når du føler , hvad der sker .
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Jeg tænker , så du bliver nødt til at vente.Svaghed af
trangen ønske om at vinde alt vil komme som
solnedgangen.Findes i konstant kontakt med begær .Jeg
tror den halve time efter sidste gang, jeg ser mig selv ,
og jeg føler, når han overhalede tiden.Rejsen i sekunder ,
i minutter er som raketter til at fejre hver forhånd.Jeg
føler lidt , tænker hvordan vil jeg nå forhånd.Der er et
tilbageslag , fordi der er adgang cigaret .35 minutter se
den handling jeg vil annullere.
Tænkte ikke , handlede mekanisk og proceduremæssige
tilstand.
Jeg havde denne adgang i en proces for at blive udryddet
af situationen .
Recoloco mig flygtigt, den spontane skabelse .Ord ,
sætninger med handling og tilslutning.Jeg hører i radioen
, at planen kan afbryde, jeg reflekterer og føler med en
nord .45 minutter mere og se en anden cigaret , tror jeg ,
selvfølgelig!Alle men næsten alt gør mig mener , og at vi
skal konfrontere .
Det er en time med et resultat på 20 år med 30 jeg har.
Vi bor 66% af livet at tænke på den 100% , at 33% kan
give os .Var kompliceret , men forklaret.
Hvis jeg virkelig nødt til at kæmpe og ambition om at
studere et middel til at handle
Ikke nemt , ikke svært at vende tilbage til at ryge en
"bare" cigaret .Vises på et tidspunkt , og følge en rute,
der ikke rager .
Selvfølgelig jeg ryge på situationen .Min natur måtte
indeholde renhed.
De tilbragte to timer 03 minutter og så tænkte esfumacei
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.
Vil du dukke , vil noget sortir .Jeg begyndte at smile ,
tænker, at noget ville få .
Den nemmeste var at give op , men jeg ville insistere .
Styrket og tænkte kun sige jeg vandt.
Unaturlig noget var unormalt .Når jeg tænker , er den
bedste form foregiver at sove.
Viljen er at komme, men jeg vil ikke løbe væk .Jeg er
intet lys , men energien aldrig glip af .
Jeg føler en lyn magt, aldrig overskygge mig .Jeg vil
ændre sig , vil dette ikke tøve med at forvandle alt.
Og jeg vil vide, fordi jeg vil.
En rolig og banalt cigaret , noget tøvende end irriterende.
Når en dag måge come'll bede dig om at bringe tilbage du
havde hvad der ikke gjorde , da intet ønskede alle tabt
som ville jeg gøre uden dig involveret den beskrivelse,
der lidenskab havde en kæmpe kærlighed og altid
kyndige når tænker på jer , via hvilkenjeg mistede her ,
du der, som jeg ønskede at være en vulkan gerne røre dit
hjerte at kæmpe kærlighed, altid triumferende overalt jeg
følte et dybt ønske fra min verden , du altid har ønsket ,
især når du griner udseendet af lykke varstærkere end al
den strøm , hvorigennem al strøm, der binder os og aldrig
skiller os aldrig haft til hensigt at en tilfældig møde
forestille broen over floden, hvor fortovet allerede betød
intet så figuren og løb , og gemtejeg læste i et papir søde
ord som honning breve var ikke lort havde mening og
blev begravet i fortiden noget, som vinden blæste , og
troede, at ansigtet malet med en pensel i upopulær
ramme, du var en del af den resulterende kunst blev
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malet på skærmen , var detsådan er det aldre.
tallet
Flygt , løb , men han greb mig og trak mig , tog mig med
ham.
Forbandet tal, vi ikke ser , men der udbreder .Han er
uigenkendelig form af en fe -lignende udseende oplevelse
.Mumlede figuren: du er bange for en mand uden ansigt!
Ja - Jeg svarede med en vis frygt.Frygt ikke , fordi jeg
kun eksisterer i tilstedeværelse af lys.
Jeg har talt om lys og energi , men aldrig af en mand,
hvis ansigt vises uvidende og vellystigt og køre flugt uden
at opnå din fysiske .
Figuren er et væsen af mørket , der ikke kan leve uden
lys.Strange er en skygge, der skjuler dig i mørke og
stilhed.Men overspænding af lys og med den hat ostentas
ansigtsløse , sort .Jeg stiger op til himlen , forstørre med
forvridning af dit udseende og metamorfe lys .Langs
floden himmel som nogen River med Sultan luft af
modløshed og svare med hastigheden af sorte himmel og
densifico mig til at droppe krystal og edgy regn .Men for
en mand uden ansigt vand gennemborer min krop og min
egen store gabardine ikke suge .Den er lavet af skygge
.Disse imaginære tal blev genskabt af mig til den døde
natten , jage på flugt fra mørke og lys efterspørgsel.
Jeg er en ven af ulykke skygge .
Alt det onde er det tal findes ikke.
Det er en manglende udseende.
Råbet som en form for livslang glæde fremgår af skumle
sjæl ,
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Følelsen af beskyttelse til andre og den forfærdelige
summende sjæl.
Hvad stiger heller falder men altid stiger til den fidus lort .
Hvad du ser, er virkelig høj og ikke faldet af klinten .
På højden af bølgerne , hvor de grønne løgne og blå
svinder .
Surge red alert som principperne for andre.
Den mørke , dystre , useriøst er ikke altid til stede , da
det uddyber fortvivlelse af en højt og tavs skrig.
Med ordene refererer til at opfylde det overnaturlige
magi, der involverer lidenskab .
Uden en fangst , bogstav for bogstav bygger en litterær
mur af ord kommer en uundgåelig kendsgerning ... hvor
flyder skrivning og tårer af en ubrydelig tilfredshed , hvis
væsen er ikke imod , men da det bliver revitaliseret og
vises på grund af en pauseAntarktis is , der afviser egen
magi for at være blandt de blændende væsener , og
hvordan der svinder ind brændende ild af ønsket om at
udtale det længe annoncerede .Han skriver og oversætter
sjælen udgydelsen af skabelsen maskine.Blandt linjer og
ordsprog her er hvad man mener og andre kommentarer.
Vertigo
En begyndelse, en klippe , fordi tiden ikke er flygtig .Den
parallelle fald en dårlig start , arrefeço .I tæerne balance
mig, og jeg hoppe, dykke .Jeg kan ikke frustrere mig ,
hoppede og forestillede svimmelhed.Hurtig hjerte
opskræmt af noget, som jeg forestiller mig at rejse .På
forsiden , så jeg en helt liv i en anden til at glide gennem
luften .Det var det frie fald efterårets ramte jorden ... den
våde tjære vej skinner i luften pusterum baggrunden er
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koldt!Den våde asfalt føler det friske vand , der lyser i
mørket huske den lyse og funklende himmel , og det var
så stærk, at jorden , stærkt påvirke dette ville ødelægge ,
hvad der var på vej.Uret er standset, og udødeliggjort det
øjeblik i hans tænkning .Ved hastigheder over vinden kom
i modvind og coiling selv vendte og steg , steg , vendte
tilbage til det forrige øjeblik til være senere kalder det så
hæve efteråret når droppet skyrocketing .
Stolthed føler, at jeg ser andre lidt nogen, der følte og så
aldrig hinanden i huden af andre håb aldrig sofrais stiger
ånd hjælp og gensidig hjælp på de måder der er
kampesten disse hindringer , der udgør stolthed født den
måde ijeg tro fordi verden kom til at kæmpe til det sidste
og sikre, at du og være endeligt og komme til bunds at
kende hinanden og deres verden hegn i kunsten at hegnet
der at påføre blæser alt går gennem en følelse af et hit
ved udgangen afsværd kæmper en lider utilsigtet
kraftoverføring for at vinde og har skinner frem være
vinderen og taberen , når der falder , føler smerte , men
stiger og forfalder er en fighter , der vinder smerten er
forestillet ihøj sidste akt , og vi formoder om herlighed
vinder og taber alle krigere fortjener den ønskede sejr.
Den morgen
Det var en letsindig og pinefulde daggry tårer ikke langt
fra en overdreven gråd , der gav mening i lyset af
uaktuelle fugtig morgen allerede natten var gået forud var
forløbet tid kom et skrig og sagde se for solen til at
komme og inddampet tårerkører ned og verden med
skyer simpel smil sagde forbløffet besluttede mig til at
beslutte , hvad der skulle komme ville kontrollere og
denne virkelig teste det besluttet ikke dukkede op ud af
ingenting ville du dukke føler , at fonden følte minutvaner
fra om mod og udholdenhed fodret mig håb hullet op og
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præciseret tågen og forræderiske vind kom ønsket om at
opnå noget, der ville opnå.
Luck ville blive lanceret tid til at elske mig selv og
fremskridt i de kampe og kampe fejlfri skud var nøjagtig
for de følgende dage ramte markøren læse timer,
minutter og sekunder, og befriede mig , som ved et
trylleslag var dagfryd og glæde så mere end de fleste
mennesker var forskellige druesorter sind ville helt sikkert
ske ville simpelthen surtir .
banen
Jeg kiggede alvorligt omkring mig så landskabet og er
ikke grim set for samfundet så en web , hvor alt er
tilsluttet og alt, men jeg troede, at edderkoppen var et
plot en reel drama død var besøget af edderkop og web
var for hende enslags aftensmad tog edderkop , der led
mest og mindst snoede stukket mennesker, og hvordan
der faldt i søvn denne fortærende calhava alle har drømt
om, at dem, der døde i sin web spider var den grimme
død ophørte med at eksistere og dødelighed ville bukke
under dette vardrømmen om at være udødelig uden frygt
for nettet, edderkoppen og livet alle bukke under , men
det er op til os at danne en bane og kan være godt for
livet ikke får grimme har viljen til at leve , og ikke se
edderkoppen som afslutningen , menmen en ende af en
cyklus af et firma / web , der altid er under opførelse
bygning på nettet var under udvikling , og edderkoppen
ingen løsning er web , den grimme edderkop og min
fantasi .
Kaffe lys slukket cigaret mellem det onde og ristet kaffe
få dette dette rum er en luftig , velbesøgt , hvor folk
kommer fra overalt ser jeg mig selv i fremtiden at skabe
en løkke i dette rum, hvor jeg skriver og så have et
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måljeg håber nås på cirka 2000 timer , hvoraf ca. én pr
dedikere mig selv dag i dette rum specifikt kaldes kaffe
lys , hvor jeg håber at belyse linjer mellem min dag -tildag føle sig afslappet energi selv for instant'll dagligt føre
procesat skrive en konstant skabe , vandre , tænkning og
skrivning er noget, jeg finder spændende og udfordrende
hav forestille mig i min verden havene mellem bunden er
der liv !Svømme i havet af at skrive , hvor jeg ser blæk
flyder at skabe smukke linjer mellem tekster, sætninger ,
digte
eller
selv
simple
tanker
uden
megen
opmærksomhed eller nedbør , endda spænding eksisterer
hensigter i mit ocean jagt op breve med harpuner at opnå
i baggrundenhjerter , der føler forskellige følelser ,
fornemmelser , men det afgørende er at dykke ned i
vores hav og elsker især de forskellige hav.
Jeg tænder lygten lanterne magt til energi se sletter det
belyste tom , fylde følelse vågner i mig et ønske endeløs
sker, at lysende flamme lyser en eftermiddag passerer
langsomt , meget doven er en let vækker et lyst
udseende og hvordander kommer en gevinst i
nærværelse af en viden være afgiver en tæt parfume ,
intens og smitsom se en duft , der føles fornøjelse at
inhalere og hvor god hver dag aldrig indånde den samme
luft smile smil ikke altid korrekt, men hvad der gør dig
smukintim lille smil , et tegn på glæde og behandle som
en fascination en meget naturlig og afslappet tidløse
glæde, når fornuftigt smil ramte mig en glød, der snedigt
ikke noget imod , og når du rører mig er anderledes
stunning'm lidt dyb tænkning et øjeblik ligesom
lykkevises i virkeligheden af dobbelthed af en munter smil
til et kig for lyst , da jeg nogle gange har set.
Fado fado en destination, der markerer nostalgi uden
alder fjernt ørken, men meget tæt på hovedkvarteret for
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at se du ønsker en ønsker kun du føler, du ikke hører alt
det, jeg skriver , men jeg føler, hvad jeg skriver .
Her er en enkel , men ikke mindsket det ord, mit hjerte
lytte til vinden i vinden overdrage til at tage dig et par ord
skrev med den regn, der med en stilling ville fortælle dig
det ville gøre en sol design med sine stråler og dujeg vil
sige , at du er min energi og for dig min solen vil altid
skinne selv på dage, hvor sneen var denne tankegang , at
vinden altid vil blæse .
Tænk , reflektere og handle eller ikke at handle ikke
udtrykkes føles og hvor svært det er at føle og udtrykke
ikke bare nogle gange nok bare at eksistere , men
reflektere før reagere som en følelse proces og lade som
en tanke -kontrol handling eller ikkehandle nu se klogere
derefter foregive .
Det er en fornemmelse , efter så afspejler snarere en
reaktion, der ikke kan føle , kan også hænge undertiden
ved tavshed en tænke og bare blive ved tilstedeværelsen
hvilket betyder at være .
Den forhindring er ikke den hindring for at vinde showet
selv uden frygt nogle gange føler et handlingsmenneske ,
men interesse er at leve og kæmpe for os at udvikle
denne til tider er at vokse og lære i kampen for liv, vi
altid nødt til at reagere på tabet , ulykke overvinde
forhindringer ermaksimere jeg overvinde er den
maksimale fornøjelse at vinde og give os den korrekte
værdi for at overvinde os og få værdi i at lære af nederlag
og endelig vinde er essensen af levende.
Maritime hvirvlende vand rullende i havet , sandet
spinding dråbevis korn ved korn en brise rullende på
gulvet , tag fat med den ene hånd havet falder med en
anden sand af havet som en vært dyppet i løs selv hånd
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,frigør sig selv udvider en fornemmelse af, hvem havde
alt i deres hænder, men ikke alt er ikke alt opnås
undertiden undslipper hænder mellem det, vi føler i vores
hjerte og hænder har alle en spændingen og en fangst ,
der kommer danner enhvirvelvind .
Ikke hvad at fortælle dig , er sandt, men det er ikke
absolut løgn !
Den flammende smerter af et tab.Når , men hvor er du?
Hvad jeg gjorde?
Jeg drømte ikke fordi jeg er vågen venter.
Du vil komme , vil spare mig fra denne mumlen skælven
mig , fortryde mig , bryde mig og korrumperer og siger
ikke du !Hvor jeg er, jeg vil have mere, jeg kan ikke holde
eneste levende og vejrtrækning.
Vej gennem fronter og se noget, der holder mig komme
videre .
Fordi tilbagetog og komme tilbage til hvor jeg ikke
engang tænke eller være.
Jeg ønsker at løbe væk , væk fra cigaretten , kampen på
klipperne og fulminater .
Mit hjerte er som denne cigaret , der går ud til ønsket om
at genoplive , vil du være den, der skubber mig og en
knude løser .Jeg ville ikke , ønsker ikke at være en løs
tråd, bånd ankommer greb.
Ønsker ikke at være, hvad du siger eller sige om mig , jeg
ønsker at være, hvad jeg føler .
Denne knude , ikke se, at kværke og klemmer og
ødelægger .
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Dette slips vil blive brudt .
Alt tilbage til nul .Jeg vil bare være 0 uden nogen logisk
opfølgning , ikke ønsker at være positiv eller negativ ,
men du insistere på, at du skal gøre og ske.
Lad mig .
Hvorfor græder ?
Jeg ved det ikke , men altid ved, hvorfor tåre fald og løs,
jeg ved også, fordi nogle gange jeg løber ind i de fejl
andres og fordi jeg holder hold.
Jeg ønsker at græde , jeg ønsker at tabe mig.Denne
bitterhed følelse, der efterlader mig med en varm kold
gysen , der, men værd dine tårer , og grine og føle
.Enden vil tage sig af enden nås med en tåre ikke smidt
men altid lurer og kører over for tåre ligegyldighed .
Jeg tænkte , som du er.Så hverdagskost , så gerne, hvad
du synes , er en standard .
Jeg er ligeglad med hvad fortælling , jeg ønsker at se,
hvad du ikke kan give mig, hvad jeg har brug for , og ikke
dig .
Ønsker mig .Til dig, at jeg vil have dig, som du altid har
været , hvad han troede var hvad du var , eller hvor du
ikke var , lavede du , som du gør .
Jeg er mig .
Jeg ved ikke, hvordan jeg startede denne historie, jeg tror
et par vil nå , men ikke at have nogen pil eller bue ,
endsige mål .
Jeg har ikke noget formål at ramme , jeg ikke engang
vægtet taria , jeg føler, at jeg opnår er mig selv, er pilen
drives ind i hjertet , så min smerte .En ensom hjerte ,
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præget af et slagtilfælde end revitaliserer , smerten er for
stærk vilje til at pumpe .
Jeg er ikke gratis .Jeg vil aldrig være helt fri , elsker min
frihed , men jeg føler bundet af , hvem der har kærlighed
til mig .
Fordi de elsker mig ?
Ville elske .De ønsker at være fri og knyttet til en person
.Skal jeg føle sig alene og ubemærket .
Jeg ønsker ikke at forstå noget , ønsker ikke at tænke på
noget , for jeg invadere , jeg vil væk fra nærmer sig.
Jeg ønsker ikke kærlighed siges at være frihed.Jeg vil
bare slippe hvad der er i mig.
Den angst , tab .Var og ikke længere er.
Kom øjeblik uden at føle venstre .
Denne natur at lave og fjerne og mere , for at fortælle ,
hvad vi vil gøre .
Jeg ønsker ikke at gøre noget , ikke ønsker at gå væk ,
jeg ønsker at gå , hvor jeg ikke får .
Være væk, og intet vil bringe.
Du må ikke græde , ikke grine , tror ikke , ikke ser og
føler jeg er ikke død .
Hvilken tragedie !
Og jeg bliver nødt til at gå en dag jeg vil også bukke
under .
Hvordan kan det være ?Ja, jeg spekulerer på, hvorfor
dette , hvorfor det, men ønsker ikke at tænke, hvad er
blevet fremsendt .
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Ønsker ikke at kæmpe , ikke ønsker at være så meget
som en, der aldrig var .
Stemmen hjemsøger hvem beklager .
Hang On .
Jeg vil rejse , jeg kommer og går tålmodigt .
Hvad kan jeg sige , jeg har ikke , har ikke meget , og en
anden , så jeg mangler .
Invaderer mig fortælle mig ikke ønsker at .Jeg vil ikke
have .
Jeg ønsker ikke at gå tilbage, jeg ønsker at være her , når
musikken spiller og vinden blæser .
Ønsker ikke at være Djævelen , ikke ønsker at være engel
, ønsker ikke himlen eller helvede .Jeg vil have den jord ,
hvor alt findes.
Må ikke ønsker at forlade , jeg bo , hvor jeg er , jeg
ønsker, at alle der, bare mig plads til at trække vejret og
tænke på det.
Forestil dig og skabe min egen eksistens .
Jeg vil bare luft at indånde .Skal jeg løs som den luft, vi
ånde.
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Jeg skrev , hvad der vil svede efter at have læst hvad mit
væsen ønsker at formidle .
Jeg ved, det er ikke let.Jeg tror en masse , vil ikke sige ,
meget også, at der ikke vil blive forstået .
Jeg afviser .
Heftige vil afvise , hvad der forarmer mig .
De trivielle ting har ingen plads i hjertet er der en masse
følelser .
Hvad vi ser et overblik kan du markere i dit hjerte .
Han kan ikke tage det , ønsker ikke at se , men føle, hvad
dine øjne ser .
Åbn aldrig øjnene af hjertet , fordi han ikke kan se , og
lider .
Jeg er her.
Kan du se mig ?Jeg tror ikke !Kan du mærke mig ?Også
jeg tror ikke !Hvad ser du i mig ?
Um , jeg var her at du ikke esquecesses mig , kan ikke
stå ikke have dig , fordi det, der forener os undertiden
adskiller os , men jeg siger dig , jeg er her .
Jeg vil ikke foregive
Jeg vil skrive og lade det flyde .
Hvad jeg skriver er uden tvivl en tåre .
Som jeg skrev en tåre , som det er , trist , ensom , våd ,
løs .
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Lad mig tørre dine tårer , din smerte , din sorg, din
ensomhed , at kvælning , der er at være alene.
Lad mig slikke dine tårer , jeg drikker denne smerte du
føler
Kun alene.Mig, det er mig , kun mig !
Hvordan er jeg?Bare mig .
Følelsen udvider lige fornemmer smerte .
Hvordan føles det , at vi er .Jeg tænke på er at gå ud over
, hvad der kommer fra udlandet.
Aktiv ved, at jeg eksisterer , eksisterer for andre bare se
på os , men aldrig se det samme , at jeg mister sider,
enkelte ark , løse sætninger , løse sider, enkelte ark , løse
sætninger , vil have det hele til at komme ud , ikke
ønskerspare noget , jeg tømme mig selv , bare så
evoluirei at alt, hvad jeg skriver , alt evaporize , esvaísse
i skrivelsen af en sætning mere smerte , hvert ord din
smerte , skriver jeg at sætte mig fri .Ønsker ikke at lide .
Endnu en dag i morgen , den friske morgenluft , støjende
også.Jeg ønsker, at natten , stille nat , hvor jeg se i
mørke lyset du bringer med dig.
Lad os slutte sig til stilhed og mørke.
Lad os gøre det let blackout.Sider, hjørner , charme, magi
, digte, sætninger.
Jeg vil være jeres lys i den mørke nat .
Da jeg lod mig gå i hjørnerne af de dybe tidevandet spille
harper høj Havfrue.Jeg ønsker at bo og se på dig uden at
fortælle dig, hvad jeg vil skrive .
For aldrig glemme dig .
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Intet!Gjorde intet
Målet med disse ord er null .Jeg vil ikke have dig til at
læse , vi ikke længere ønsker at skrive en dage vil gerne
fortælle dig .
Men nu ville bare lidt af ingenting .
Jeg ved ikke, om du vil læse, langt mindre forstå, hvad
jeg har at sige dig .
Hvad ønsker du at bemærke er, at entendas og alt , men
tegner sig for mig, og der kan du regne med mig .Men du
behøver ikke fortælle nogen .
Jeg vil vente på døden decepe mig .
Døden ?Der er ingen død !
Og det er altid til stede .Jeg er ikke bange for døden ,
men for at miste dig .
Ikke ondt at noget mig , men oplevelsen af at have og
ikke have er forskellen på at være , hvordan kan det være
så ?
Jeg ønsker intet , for lidt og meget noget jeg vil, jeg vil
have noget jeg gentager, jeg havde alt , da jeg ikke
vidste , og nu ved jeg, hvad jeg vil have noget , afviser ,
hvad der er , og nej, jeg vil være fri , fri for alt for
migbånd og vil slippe mig bitterhed , der er har.
Simply, jeg ønsker at være !
Kan jeg bare være mig ?Ja mig og alle, det er ikke noget
jeg ikke vil ." Timeless "
Hit, og begyndte at slå ustandseligt ramt med en hidtil
uset strøm af en anomali eller tilskadekomne så en dag
åbnede ikke mere komme tilbage til at gøre det var den
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åbne og øjeblikkeligt tæt som jeg vil udtale , var mit, men
altid i mitdin bestilling det , du og jeg i et ord så hjertet !
Den dybe sorg for at være
Det vides ikke at være opmærksomme og lære at leve
med din intime se, forskellen er ubetydelig, og har
tilhørende er noget, der altid svinder som i overgivelse ,
ingen modvilje i det væsentlige kun ønsker at være er fra
selvetdu kan se i baggrunden vores indre , og der ser vi,
at der ikke er noget så underlegen som at manifestere
højere beskue en åbenbar tror , jeg ikke lade at udtrykke,
hvor meget lavere er det niveau, hvor vi placerer os selv,
vi skal se, hvordan det højere selv ,er i stigende grad tæt
på uendelig lille altid undret utopisk se blive født , live og
lære , og når du virkelig indser ved, at meget gik væk fra
alt og kender dit eget selv , hvad der har ændret sig?
Alt i mit stille verden !Hvordan kan det være ?
Fordi jeg er villig til at ændre og ansigt alt , men næsten
alle kommer fra min verden min verden tavs ?Det er
intellektet , der fortæller mig at gøre det rigtige , så !
Forestil ? !En dimension af stratosfæren uden grænser
ekspansion ind i skuffelse af magi tidløst ud på niveau
med illusion i sig selv altid med den mørke udseende
ægte illusion af ordet allerede talt skuffelse ;Dora
generation af indre konflikter af den simple smerte , der
slår enhver harmoni .
Gådefulde , dyb og følsom som er den ikke- bindende
brev af energi meget mere breve eller brev lille ord .
Her er en bautasten , der vil sedimenterende og skrive
meget i lidt er sagt.
Forgæves ting vil du komme mange vil være dem, der
forlader dig , andre vil ikke stå .At sige, at jo større en
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hård fighter, men du "brug" , at kun få vil stå , men dem,
der i den indre mindste har den værdi, som kun du kan
få.Lev , vokser , lære , og i baggrunden altid den lille
utopiske kender.
Her er en dag for en lille smule , vil bare en anden lære,
at skrive var at samle der kender den almindelige viden
om videnskabelig viden , de begge kun forklare med den
dybe visdom, der er læst +
Jeg starter hvor jeg ønsker at afslutte .
Røgen udvider det indre af mit værelse .For min indre
også er denne krænket.Jeg ønsker at bryde med dig og
med andre.
Jeg får ?
Styrke, styrke og kraft, der hjemsøger mig og fortæller
mig at komme videre uden frygt !
Du vil ende før mine dage.
Alle udvendige jeg vil afvise , da jeg vil føle ... Jeg ved
det ikke , men her jeg forlader min lille historie er på
denne side , rejste dig min nysgerrighed lille historie .
Hvad jeg vil fortælle dig på disse sider er for mig at finde
den sande selv , som bor i mig , uden omverdenen .
Hvordan er dette muligt , vil vi se, hvordan jeg vil
beskrive min historie .
Til ikke længere forvejen, trække sig tilbage faktisk klar
til at gå .Rygning fortsat er kendetegnende for dette rum.
Denne historie begynder, hvor vil ende.
Hvad jeg fortæller dig er at bekæmpe alt.Lad os se om
jeg kan komme til slutningen og sige jeg gjorde alt og
196

intet , som maksimering af det indre selv .
Har ankom her i kort på cigaretter svarede antallet af
sider læst hvorfor.
Lad os tage kampen , vil det have den tid,
Sopra i timer , i minutter i sekunder .Det er over !
Jeg starter hvor jeg endte .
Jeg er klar denne rygning gennemborer vinduet og udslip
til luft, jeg ønsker at være denne røg er der kun luft .
Jeg ønsker blot at indånde luften
Jeg ønsker at flyde og forestille sig, hvad her vil fortælle
.Hvad jeg ikke ønsker at gøre , starte sidst altid gøre de
samme fejl .
Kampen er langt fra at blive låst .
Hvad jeg ønsker at formidle , er følelser, situationer og
konflikter.
Og kampen er på at vinde væsen , hvem jeg var .Jeg
ønsker at være den anden , det tal jagter mig .
Min egen bevidsthed , der advarer mig og fortæller mig :
emerge vinder du
Her står jeg , men kæmper mod bevægelse, chase .
Min store , kommer til mig selv .Befri dig selv , udvid dig
selv , lad mig være dig gennem mig .
Startede her , hvad jeg vil være.Hvad er de spørgsmål ,
fortsætte uden at blinke , se en figur , der hjemsøger mig
.
Er , ske igen og genfødt til at leve og føle .Ingen
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demagogi og illusioner , lever , hvad du ikke kan se .
Fordi først da vil du fremskridt , stå op og sige .
Jeg ønsker at være , hvad jeg er , jeg er mig .
Er, at jeg var, og at tallet vil være.
Jeg vil være som jeg forestiller mig .Når jagter mig, vil
jeg fortælle dig videre .
Facing mig og befri mig .Endelig endnu at starte.
Alt, tanke.Pas på dette være jagter dig og enden på det
kabel, du er venner .
Ikke mere ondt af dette øjeblik .Nået til slutningen af pine
, rørte han mig og hviskede til mig , er du der?
Nu er enden af begyndelsen, at jeg vil rapportere her.
For nu siger jeg , bare komme til mig og inkorporerer mig
til sejr .
Major i mig forvandle dig .Besidder mig !
Du vil være den sidste gang min lugt .Ja , du vil gå .
Vis ikke trist med din afrejse.Af den måde, jeg ser på din
måde.
Gå som du kom , hvordan du kom .Jeg vil ikke have dig ,
er du mere en gårdhaverne ulykke .Deres tilstedeværelse
er en fornærmelse .
Jeg ved, at for dig , aldrig vundet , kun tabt.
Du er som cigaretrygning af sygdommen ven .
Del og gå, gå i gang , at ankomsten ikke vil være
der.Som jeg sagde , Emano til din lugt, der kun ... ires få
en anden smag og parfume .
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Måske har du ikke måske ved du , hverken vær
opmærksom på , hvad der provocas dig .
Da jeg ved, du kan huske et par år.Nok nu, her ligger et
ønske om at fortsætte med dig.
Jeg jamre i dit nærvær oprindeligt troede , men varsel for
mindre lidelser .
Er underlagt, og jeg skaber vores forbindelse , men
katastrofale og illusorisk fornøjelse at levevilkår lidt svage
.Jeg tør med afsavn .Fordi kun da være let og naturligt ,
så feeds mig.
Cool, rolig , varm og harmonisk bliver erstatningen
Naturlig vind flyder som tiden altid følt med sin nord
.Luftstrømme bafejado imod os vil være storme vi står ,
er det kun naturligt , at røgen fra luften selv.
I hvilke vi finder i naturen uden for som inde i harmoni af
de frie strømme .
Blomster , vokser og konsoliderer selve roden af befrielse
.Testamenter entydig vores møde er den meget pink af de
tider af ørkenens sand spænder opstrammende
grund.Den gå op frigør human vulgære billedet, for at
excentriciteten af den intime forhold , der adskiller os.Vi
er forskellige, jeg er naturlig og økologisk du er kunstige
og syntetiske og derfor ikke exprimas uden mig .Uden
den handling , der vil neutralisere , vil du gøre mig glad .
Jeg vil åbne døren for dig til at komme tale med mig .Men
jeg vil overlade det på klem for at komme ud kort
efter.Figur du er opmærksom på din spread , consomes
mig tålmodighed uro .Du er , og du vil være lidt stor
betydning .
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Vi har alle disse dumme faser , som regel hos børn.
Men hvis de fortæller os voksne at frigive barnet vi har i
os, så havde jeg med dig en dårlig fase .Jeg vil tilbage til
patienten ro .
Du kan gå , jeg låse døren .Helt vide, hvorfor du kom ,
men også ved, hvor du går .
Kløften er bred, bredere troede at tabe dig .
Flygt , uden mig , omslutter dig og eksploderer .Fra den
første dag , at dit ord har været min sætning , men ikke
fortælle mig, når den næste du fortælle mig , hej , jeg er
her , men bestemt din tur vil være en tilbagevenden til
hård , men harmonisk virkelighed , så den enten lad
invadere ,vi har hvad vi søger ?Så bare et ord fra dig, det
er farvel.
Og du kom gå væk start ...
Det var sidste gang ... savner kommer til at forlade.En
tåre faldt og slukkede skrig .
Rebet , der binder mig , er ikke den samme, som kvæler
mig .Knudepunktet af halsen , hænger i en tråd.
Estrangulas sindet og sufocas bevidsthed.
Hvad du tilbyder, er en langsom død forynge og walking
denne måde og tale som vi har gjort .Aldrig vil slette
smerten akut end et slag skære laminatet hæs levende .
På toppen af den rystende hukommelse og ghostly slag
.Var din dikotome tilstedeværelse mellem at være og ikke
være .Livet dækket fotografiske øjeblikke, alle butikker og
øjeblikkeligt hældes.Fordi du bor i mig ud af mig .Sletter
din skæbne og leve fraktionen .
Denne

tidløse

fornemmelse
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breder

følgende

øjeblikke.Hvordan til at flyve uden at forlade dit sæde .
Denne gang stopper ikke , fordi trække vejret og kan du
nogensinde stoppe , hvad der gør du indånder .
Living er så stærk som trangen til at trække vejret .Men
bare at trække vejret er ikke at leve .
Når du forlader
vejrtrækningen .

dig

til

at

leve

dig

ikke

stoppe

Derfor , hvad er det , der opstår i en hjælpeløs billede.
Uden begrænsninger eller konsekvenser , det næste
skridt .Denne vej ud være en anden hvert øjeblik fejer os,
hvad vi virkelig er , illusionen om selvpiskning klint er at
leve , mens vi er i live , hvad der bevæger os, er den
natur, der omgiver os hele tiden , og kun distraherer os ,
mener jeg, at alleabsorption tid in- tendens kun illusorisk
sind da naturen afspejler alle rammer tilfældigt og
superlatively overstiger hvert øjeblik af menneskelig form
bevægelse .
Uanset opstår omkring tallet selvet er udenfor , der
forstørrer det indre, men kun fange følelsen af distraktion
er en større væsen , der bevæger os til moder natur .Hvis
du på noget tidspunkt dydige , modstridende invaderer du
er ligestillet i det øjeblik i sindet disse poster kan ikke
matche læring og afslut alle momentum.
Heldigvis overspænding, den enorme og fjern tanke.
Jeg vil gerne tale om ... Du bestemmer , altid manobraste
.
Vende rollerne siger tie .
Flyvningen af et ord er en handling .Som ignorere dig og
tage dig fra .
201

Du flyver rundt i vinden skygge.Fordi du skjuler , som
udkommer så når du ønsker det .
Kan du ikke se ?
Giv dig selv en anden , vil du have en anden ven, som
ikke er din simple ulykke .
Det fremgår dampende op .
Det var derfor , at optælling til ti, jeg indså, hvor meget
vislumbramento snapshot øjeblik af det fremtidige
vinduet var åbent og visning kun det sidste røg udvider
sig og som et klik på fremtiden bliver stor og enorme.
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