
SUN KU -Patiesības Light

          Nepretenciozs izteiktie apsvērumi labs plānojums , 
ļoti deva neatkarības , dziļi , interesanti, kā mēs redzam 
mijiedarbību ļoti labas idejas , kuras rezultātā solis , lai 
pastāstītu stāstu ar morāli , kas irstāsts morāles ... Šis 
stāsts ir par diviem workhorseskas par braucienu caur 
senajā Japānā , jo laika atklājums ,pelēkais ēzelis bija 
piekrauts ar sāli , ļoti smags slodzes ;black ass aizved līdz 
Jūsu mērķim treilerī , jo viņš bija ļoti gaiša slodzi , 
paņēma sūkli up lepojas ar viņa laime ir ļoti rupjš 
veidspelēks nevarēja ciest , un bija gatavi mirt , kadpūles 
klupšanas iekrīt lielā peļķe ūdens derretendo-ja pusi no 
slodzes , melna ass apdullina skatoties neticami veiksmi 
mate , ka tur iet pacelšanas , atvieglojot ņemot to, kas 
bija pa kreisi no maksas .Virza greizsirdības , iemests 
ūdenī cerot pats liktenis .

Sūklis iemērc ūdeni padarot to gandrīz neiespējami melna 
pat piecelties , protams galu galā padodas nogurumu un 
mirst .

Stāsti par grandpa

Mīlestība ir kā varavīksne , ne vienmēr ir klāt , bet 
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vienmēr parādās !Utopisks haosa teorija formulēti 1 = 1 
+ 1 = 2 : 2 = 1a Rainbow Spiral utopija multifaktoriāla 
mīlestība beidzas maksimālās jaudas vienības starojuma , 
ziedēšana saulē -zeme beidzas ,saule iedvesmo tās pašas 
krāsasgleznot pasauli - es elpot , jūs iedvesmot tajā pašā 
gaisā mīlestības , un es esmu visas krāsas , lai krāsu savu 
pasauli !Viss ir daļa no tā, kā mēs jūtamies lietas, un ir 
lietas, kas vieno , citi atsevišķi - betpatiesība neslēpj 
faktus .Mana pirmā atmiņa vienkārši vienkārši ir 
reminiscences , kurā uzsūcas vienošanos par gaišā dienā , 
un sagatavotu mani ar varu gaismu no tumsas , un 
izplatīt spēku un enerģiju visai constelar kopienai .Man 
sevi domāju, ja kādu dienudistance ?Ja kādu dienu 
būtdistance , būtu iznīcinātājs , biedējošu , skaļš , vai bija 
nerimstošs gaišs , skaista , starojoša un enerģisks 
.Katram ray ir kā cilvēki atšķirīgas īpašības, dažādi 
darbības veidi , citā gaismā , proti, katra ray / būt unikāls 
un ekskluzīvs .Nu, ja kādu dienudistance vismaz tas bija 
oriģināls .Katram ray ir rīcības veids , jo jebkurā brīdī 
cilvēki, kas dalīties reizēm rodas frakcijas .Vai mēs , kas 
iedarbojas uz gaismu / būtu , mēs varētu mainīt virzienu 
un galamērķi .Attiecībā uz galamērķiem un pirmo reizi es 
atsaukties Dieva vārdu , vienu dienu atnāca , lai 
sarunātos pārliecību un ticību ar Korāna sekotājs , kurš 
man pastāstīja šādu stāstu , ko es raksturotu : jūs 
esatdota spēleuz rokas un aizrautīgs lūgt dievu atstāt 
jums maksimālo punktu skaitu un atstāja jums nopelt 
.Mans dārgais ,stāsts vārīties uz leju, bet, kas beidzot 
izlaida informāciju?Bet neatkarīgi no šo stāstu es gribu 
jums pateikt, ka mums ir rīcība un rādiuss / rīkojas ar vidi 
, katrs ruļļos dice ar savu enerģiju / formu / uzvedību.Es 
zināju, ka tas būstransformators un ka lietas nāksies ar 
gleaming spēku , kas varētu pārveidot realitāti līdzsvaru 
.Atjaunot enerģiju un kuri dzīvo neapmierinātību ar 
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gandarījumu kļūtu visās krāsās nokrāsot savu pasauli .Es 
pamodos citā realitātē nekā parasti, un izpētīt rakstīšanas 
kursus caur šo grāmatu varētu paplašināt savu būtni .Es 
pārdomāt cik pārraides domas un pielīdzināt to uz 
gaismas un tās spēku .Mēs visi domājam par vairākas 
perspektīvas nepieciešams sekot ķēdi undvēsele ir mirkļus 
traucējumu ,kā mēs skatāmies ne vienmēr ir naivi un 
enerģija izplešas.Nemierīgajā prāts ar sīkiem 
pārkāpumiem ir iemūžināt unbalss unisonā skaļāk nekā 
daudzas balsis , vārdi irizpausme mākslā , no šī brīža būs 
iedvesma .Sirds sišana ir savs ritms , kas paplašina vēnas 
.Represijas veido mirušos , jo visam ir savs q .Viss, ko 
mēs domājam par ļaunu , un dažreiz liek mums apklusti , 
"bet mēs visi domājam , " atmiņas ne vienmēr ir klāt un 
teikt nē pratiques naidu , jo tas ir slikti .Mums visiem ir 
tiesības uz vārda brīvību , bet ne visiem ir īstajā laikā , un 
nekas vairāk godīgi , nekā patiesība , mums ir dažādas 
izpausmes formas , un ir labi , ir , lai būtu līdzsvars 
.Bilance ir cikls rutīnu , kas ir nervu irnelīdzsvarotība 
.Cilvēkiem patīk komentēt .Visiem ir tīra universālās 
mīlestība begets līdzjūtību.Saule irenerģijas avots 
,nenormāls nekas nenotiek , visi aizmirst , ja viņi vēlas, 
un tur vienmēr ir vairākas perspektīvas , daudz ideju , 
maz pārliecības ... tur nelabojamas lietas , jo visi ir 
pakļauti netaisnību .Mīlestība irprieks un vienmēr tikai 
avots un aizsargā : ir cilvēki, kuriem nepatīk domāt , bet 
apziņa irzibspuldzes , kas paskaidro mums.

Ir skrūvspīles , ka mēs visi reizēm ir bailes , viņi visi saka, 
un darīt muļķības .Man nav rakstīt nevienam , mums 
visiem ir kaut kas , mēs negribam atcerēties , bet tas ir 
labi zināt, kad mēs esam skumji un vienmēr atzīt un 
neslēpj neko, jo mums visiem ir ievainojamības, mēs visi 
jūtamies prieks kaut ko, un tad, kadiespēja slēpjas atver 
durvis.Vienmēr irsajūta parotru , bet " neviens nav kāds 
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", un tāpēc ikvienam ir tiesības spīdēt .Draudzība ir 
vienmērlabs princips draugam ir vēl viens sevis .Sekojiet 
jūsu instinkts redzatpozitīvs.Mēs visi varam būt mīlēts un 
mīlestība mīlestība ir gaismas ģeneratora kad mūs mīlēja 
mums jārespektē šo sajūtu , mīl viens otru , un palielināt 
dzimstību , vienmēr ar vārdiem krustcelēs spēlēs 
neapšaubāmiantagonistiskas vārdiem, bet ar savu 
loģikuizvairīties no ciešanām ."Kas irvecs, nav gudrība , 
bet piesardzība " tik klausīties !Ikviens zina, labo un ļauno 
?Mums ir mūsu rokās lēmumu būt labs vai ļauns , ārprāts 
ir daži vesels saprāts , tiešām zināšanas ir svarīgi! ?Ja 
iespējams , ir absolvents skolā dzīves ... Es savukārt sevi 
par tevi , par mani, un tiem, kas mani mīl .Mainīt uz 
attīstību .Kabelis, kas iet dinamiskas strāvu nemiers , 
elektrisko , palaist struktūrām , barotavas un cerību kaut 
ko jaunu un pārsteidzošu , kas atstāj statiskās kustības , 
bet ar sporta domu un nemierīgi .Paralizēts kustības 
,spriedze pieaug veidošanā un faktiski kontrolē un mēra 
kustības , lejup pa kāpnēm domas kur mēs savienot ar 
otru .Ir šī kāpnes domas , ko mēs ierindo uzvedību, sejas 
un kustības nesatilpst nolaišanās un pacelšanās no dzīves 
brīžos , gaismas pabarotu skrejceļš bez apstāšanās vadībā 
tu traks šajā gadsimtā realitāte .XXI , enerģija , maģija , 
kostīmi , visi ar redzamām harmoniju , bet piesargāties 
kāpnes , ne visi būseskalators dzīves , ir būtnes, kuras 
kāpt pa kāpnēm , kas paceļas un īpaši kāds pārceļas un 
atbalsta , ir tā, ka pietiek, vai arī tas irjautājums par 
līdzsvaru ?Spēku samērs ir būtiska, lai kustību , uz augšu 
un uz leju līdz līmenim katras būtnes līdzsvaru , bet ne 
visi ir pelnījuši , lai iet uz leju, vai atbalstīt mūs uzbraukt, 
pūlēm un neatlaidību ir atslēga , tad paaugstināt sevi garā 
upuri , beztraumas vai apstājas un viņa ņemšu jūs , 
ņemot domāšanas būtnes .No ārējiem spēkiem , kas var 
dot ne atlikums , soļi ir ciets un baro ar kabeļiem cerību 
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nāk uz vissvarīgākajām elektrības kabeli ciklu dzīvības , 
enerģiju , kas baro zemi .Mana elektriskais panelis , 
bijatas, kurš varētu komandu pozīcijas un galamērķi 
universālā varas .Tā bijasaules gaisma , kas varētu 
izgaismot zemes dzīļu dabas .Kas notiek jūtama skumst 
pēc rītausmas viens uzvalks , kas nāca ar tumsas 
iestāšanās , dzīvoja , atdzīvojās un atdzimis esmu 
Viņšspēcīgs saule (saules) *mirdzošu avots, kas ietilpst, 
piemēram pilieni uz grīdas , tas dzīvības avots un 
gaismas.Mana bāka , kura cenšas nemitīgi aksiāli kustību 
anomālija .Sāk sajust pirmo elektrošoku un skaļš nervus 
mirkšķināšanas ar sirds elektrošoku .Elektromagnētiskie 
viļņi , kas nāk un iet viļņu domas ap pulkā viļņi .Elektrība 
iet caur manu ķermenistrāvu, kas nes mani uz kontūrā 
viļņiem.Elektrisko impulsu uz leju , un es esmu jāsakrata 
impulsa cirkulē elektriskā režīmā , vienmēr zināja 
patiesību , kad atklāja impulsu spīd , iraptumšošana un 
apklustimoka balsis spilgti sajūta, ka , iedegas gaišu 
sveciuzkrāto sāpes izkausēta vaska .Elektriskie durvis 
atveras maigi pieskaras , bet slēgšanas nav laika, lai 
atvērtu .Elektriskais motorzāģis griezumus ar tumšiem 
dinamiskas naida saknēm .Electrocuted spilgti dūmu 
notīra atmiņa , elektromagnētiskā turbulence prātos 
teeming , vētraino bezgalīgs electromagnetismos 
.Paplašināt kā electrifying stariem, kas paralizē prātu , ir 
gaismas , melns elektrizējošas zibšņu , bākugunis 
plaguing man pagājušo nepārtraukta ķēdes 
.Necaurspīdīgas izgaismojas ārzemniecisks būtnes tuvās 
gaismas .Vadi palaist caur mani ķermenis dinamiskas 
pilns enerģijas .Subo un virzīšana uz 10. ķēdes un 
irEnergia " neveiksme , neuzpērkamiem pattumsā 
irjaudas zudums un krita tramvaju uz vārdiem ekstazī un 
jūtām .Bright asas sagriež un spilgti atbalsis , spīd 
satveršanas balss sadalīšana , zibens mirgo kur tumšs 
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aizēnot klīstošs būtnes ar acu orientāciju .Irfluorescences 
un kuriem nav zied un krist pērkons visos virzienos un 
nozīmēm ." Ofusculência " un tie pīrsings zibens aizēnot 
citas personas izpriecu sajūtas un izskatās .Baltkvēle un 
krustojas dziļi lokus jūsu dvēseli , kas tur atomi , 
dinamiskas un kvēlspuldzes triecienus .Kā mājienu 
kalšanai man neatbilstība sajūtu , kas prasa stingru un 
noteiktu gaismas manā prombūtnē krēslas ka saritināties 
klusi , ar augstu gaismas manas būtnes , un maigi 
iepriecinās kā zibens .Irdraudošs gaisma , apdraudēt šos 
rehabilitācijas lukturi, kas mocītu mums un dariet 
paredzēt briesmas ?Irlampa,gaisma, kas pavada jūs 
pastorāls un nespēj stāties pretī mirkļus intimidas jums 
noslēpumu .Irintensīva sarkanā gaisma un bloķē 
akseleratora nervus .Zarpares šoks un piesārņotājvielu 
prāti bez impulsiem sprawling up , gaismu kompānija , 
izgaismots to, kas nav dots , un nejustos uzņēmuma 
gaismas .Pērkons sasmalcina un satricināt izsalkušos 
trokšņi baudu .Jaudīgi gaismas nosodīt citi dzīvi izglītības 
balsis .Cik spēcīgs un lacerating stariem, kas sagriezti 
saites iespējams piesiet tuvās gaismas , kurā aizēnoja 
apziņu, ka iekļūt lielgabarīta paketes .Intensīvi 
apgaismotu līkločos melnās gaismas spilgti kosmiskajā , 
kas iekļūst un dziļi kosmosā , kas atbrīvo aizmāršība 
dvēseles .Zibens uzkarst un kļūst tumša un kļūst 
nekustīgs un kluss , taču diapazons un troksni , kad tas 
notiek, ir elpas un milzīgs, ka inficē dusmas dzīvot un būt 
klāt cita gaismas un apgaismojumu , vai pat vienkārši vēl 
pārsteidzošo īslaicīgs tumsas Nopūtu unpārtraukumiem 
visvairāk electrifying robus .Šis zibens notīra jums 
sirdsapziņa raksturo daiļrunīgs un vaidus , ka izgulsnēties 
rīcības atstāta novārtā sajūtu mantas izsniegšanu būs 
iespēja laikā, kad samazinājās vēl zibens šajā pasaulē .Es 
atceros nofotografēties ar manu brāli ( tagad karājas 
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manā istabā ), un es esmu tajā vietā, kur man bija pekles 
saimniekiem , kas vēlāk atsaucas .Pēc gaiši pelēka , šie 
pelni , kas iezīmē jums siltumu dzelži savvaļas un 
spēcīgas tikaisasists ir piesārņoti ar pelnu , ņemot vērā 
pagātnes un nākotnes visuresošs aizmirst .Sagriezt piesis 
no brīža, un izplatās lēni wrenching un effusively stāsta tu 
kontrolē tevi , un met tevi labi gaismas ka drowns no 
nesaturēšanas vārdiem atmiņu un ielejot slāpes pēc 
gaismas .In kņada ir gruzdēšana oglēm magnētiskā 
iestāde, kas svilpes un mirgo savā sirdī degoša vēlmi kaut 
ko , vīrišķīga un vīriešu vai sieviešu un juteklisko tam , šis 
apvainojums duālās personības , kas nenodrošina pat uz 
vienu pusi vaiotru.Šie gaiši pelēks siltumstumšs 
unvieglprātīga un ir to termiskās aizsardzības lietus un 
aprija , ka izplatīties pāri kontinentiem un mūžīgas telpā 
aizskar mums un sniedz mums ieskatu grezns un dod 
mums daudz baudas un nospiedošs .Trauksme ķīmija 
sēdošs prieks , bet ne kašķīgs , bet drukāts agrāk 
neārstētiem sejās .Aizmirsusi aizraušanās sajūtu un 
būtnes , jūtas žilbinošas un spīd un atvieglo kontrakcijas 
izjūt pārmērības , pārmērības , piemēram , ka novirzīt 
mūs uz citu dimensiju , attīsta , plūsmas atkarības nav 
atkāpšanās nav svārstīties vai sadursme traks 
matiemnoliegums .Hipnotisks gaisma un groping pieredze 
sajūtas jūtama sejas, kas sola pakļauties vēlmei , liek 
mums pilnveidot un ticam, ka ir , par to mēs esam tendēti 
bez kredīta , bez parādiem , nemainīgs kā hipnotiskā 
dzīvē izcils būtnēm, kas ir sapiniesžāvēti avoti , ārdīties 
jāmaksā uzacis bezkaunība un atpūtas .Tas ved mūs uz 
jauniem izaicinājumiem , tajā pašā domu dažādās 
reakcijas , šīs reakcijas dažreiz nepamatotas kur mēs 
saskaramies ar tīru vēlmi , lai būtu, var barot ar viņu un 
nav veiktas kā zaudēt gabalus mālu , kas nāk kopā , kad 
tiek sasildīta .
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Mana otrā atmiņa ir tiešifoto ģērbies uzvalkā , kur es 
esmu tādās pašās drēbēm no pirmā attēla , kas tagad 
manā istabā , es esmu Açoreira pēc auto Atceros , uz leju 
pa kāpnēm mana vecmāmiņa kur bija lentesizmanto pie 
ieejas kukaiņi .Es atceros , lai izsauktu zemi manu 
vecmāmiņuzeme mušas bija daudz uzbudinājums ēzeļi vai 
zirgi pastāvīgi virzīta .Mans tēvs, kurš pieder zils 
automobilis, kurš ir dzimis mans otrais atsaukšanu , 
bijaDatsun .Mans " vecais ", ko izmanto , lai pastāstītu 
stāstu , vēsturi pēc viņa domām , starp manu vecmāmiņu 
un ēzelis , kas nav Viņam paklausa ,vecā sieviete mazliet 
ausi.Šodien pēc stāsts , kas lasīs jums nav samazinājās 
nekādus zobus .Es redzēju krūtis mana vecmāmiņa 
vienreiz un bija spogulī bija zem gultas ar maniem 
vecākiem bija labāks joks , ka bija bērnības līdzsliktākajā 
murgi , murgi Es mēdzu būtbriesmīga leju straumi un 
katlā , domātas var būtsliktākais jūs varat sapņot par 
bērnu un nāves beigās līdz nāvei , un , tāpat kā pirms 
nāves vai nemirstīgu , ka gaisma, kas tiek sadalīta starp 
atsvešināti struktūrām kustības un svārstās starp diviem 
viegli veidus, kā atdzīvināt , taču ne dzīvībaipastāvēt 
bēdās un satraukumu sistēmiska hipnozes , kas baro un 
attīstās .Apzināti ir tik intensīva, ka tiek dzēsts , un tur ir 
pat izdzēsti .Psychedelic cross viens vēl ir saistīta ar 
troksni pērkona drosmīgie , kas atbalsta un uzlabo 
anomālija , kas nāk no tā, ka mēs esam uz visā šajā 
psychedelic pērkons .Nu šeit viss paliek nemainīgs , bez 
pilnvaras vai svari ,nodošana būtu tikaiieganstu 
nenormālības , melnā pērkons , iesprostoto un nosūtot 
nepāra , dziļi grunts, saprāta absorbciju , jo tas iet off , 
diapazonu un pārceļasbez vismaz noslēpumains , šķietami 
pasaulē psychedelic lukturi, kas afflict tie, kas izvairās no 
tā , ja jūs vēlaties, vai baudīt priekus zigzagveida krāsots 
neierobežos slīpas krāsām stagnējošu , nevēlas veidot vai 
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tikai indulgence .Piesātinātas ar garu domas fragmenti 
sadrumstalotas patiesībā ir tie, kas iedomāties citā 
pasaulē , prom no traucējumu , kas kairina mums, jo tad, 
kad mēs saskrāpēt acs , vai vienkārši mirgot .Šī kustība 
atsavināts citu kustību spīd un apsmidzina tālu un 
aizmirsusi prātus ar vienkāršu faktu , ka viņš ir aizņemts 
vai drudžains .Pērkons ir psychedelic un aizdzen garus 
bez viņiem izpausties un kāpēc pastāvparalēla realitāte 
baumām un nepiekāpību kā bogeyman , un neviens šeit 
ēd dīvainas personības un pseidonīmi , kas iepriekš bijušu 
gan ir patiesi .Tātad viss, kas ir nereāli ir mūžīgas stāsts , 
bet ir kaut kas , baidās , baidās , ka deports kādā 
horizontā 5 izmēri, polígonas un lineāri , bet diez vai pat 
nekādi iezīme , šī iezīme ir tas, ka 
puslodesuntranscendentu apoteoze domāja .Nav ziedi vai 
aug pavedieniem abstraktu ideju , kāpēc , jā impulsi 
dzimuši rakstzīmju redzējis , dekorēts , imitāciju kustības 
un piemērotību uz brīdi , bet viss , kas apzinās un 
minimāli aprēķināts.Nav aprēķini ir reāla un 
neprognozējama , ka pastāvpatiesa spontanitāte , kas ir 
absurdi domāt par kaut ko .Sasmalcina un sasmalcina 
vadītāji senos laikos un ir desvanecestes jo dzeltenām 
lapām un ēst ar bibliófagos ka neatlaidība iebiedēt 
novecojuša atmiņu un veikti viltotu un tās pasākumam 
.Ieskauj mēraparāti Viņi laipni abesīniešus rotulantes un 
pasmieties pērkons abesīnieši .Mudināja tiem, kas dzīvo , 
ņemot vērā pagātnes , kas mirst no ārpus iebrukt izcili 
debesu ķermeņi patiesībā notiek,tūlītēja.Bet visi ir 
tehniski , vairāk vai mazāk intensīva , bet ir enerģijas 
starojumu , kuras nav saderīgas ar pagātni , pat 
iepriekšējo brīdi .Memories tādējādi izdala kaitīgus 
starojumus , bet ne aizēnot kāds domāja, ka, ja jūs 
vēlaties, lai iedegties jebkurā brīdī , impulsu vai brīdi .Par 
pagātni krustojas ar tagadni , ar brīdi , momentu , otro 
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vai frakcijas , bet ne ietekme ir tāpēc vienmērspēcīgs 
gaismas laiks ir tīra plūsma ekstazī , kas ļaus samazināt 
kā vējš sejā , kaut līdz tam atņēma nodomuun 
pārvietošanos pa prieku darīt vai būt, jo to, kas ir , 
unkonta mūsu būtni irklikšķis , ka , vienkārši gaidu , 
ņemot vērā viņa līdzšinējo , vairāk vai mazāk intensīva 
gaismas , pēdējos dzīves sviedri , betnav guide kustības 
principu izraisīja paliekot impulsus bez maskas ,otrais 
dzīvoja brīdī nav , piemēram, ka vienkārši jārāpo gaismas 
pagātnes un turas neko .Labi, ka ir sinonīms ar 
piesārņojuma , radiācijas nē paldies !Līdz ar to nekas 
stiprāks nekā gaismu tajā laikā , un būs vienmēr ar visu 
savu spēku , taču neviens nav labāk nekā jebkurš , tas 
irjautājums par cīņu , un nenāk pie manis ar šīm 
iedzimtajām gaismām , jo katrai no tām ir ,apnicis gribas 
un iztēles un tīra enerģijas attīstībai un izveidošanai , 
burvju krāsas atspoguļojas dzeltenā saulē.Patiesībā nav 
daudz gaismas , ir palikušas tikai atlikusī esamība 
uzliesmojumu un līdzsvaroti objectify , kuru jūs nevarat 
redzēt.Tāpēc nav reāla , irrezultāts kaut kas palīdz mums 
veicināt izpratni .Bet stari , kas ir apziņa ?Kas ir patiešām 
apzināta vai neapzināta ?Te irbarjera, kas nav 
piepildījušās par daudz nozīmē, lai padarītu un izprast , 
mēs visi braucām uz šo brīdi .Tas likt aizspriedumiem 
šķēršļus un teikt straumes ir nepārvarams , kad patiesībā 
nav šķēršļu , kas reāli! ?Viss ir tik iedomāta visi dzīvo 
vienā plūsmā ilūzijām , sēdeklis citu stipro alkoholisko 
dzērienu , kas neietekmē patiesību , jo ir , vai arī nav 
šķērslis starp vēlmibezsamaņā vienmēr klātapzinās un ka 
mēs paturam sevtikai tukšums , jā ir iedomāts debesu 
radījumi, kas dzīvo , kā tā saka , ņemot vērā pagātnes , 
ar balsu vairākumu , kas nolēma , ka tai bija jābūt svaru 
vai pasākums , bet tad atkal , kas ir tie iejaukties .Ir 
novērots , un ir skatīties , lainojauc līdz tas bija tikai 
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dabiski , ka šāda skaidra gaisma , ka tas drīz mēs atbilst 
.Neatbilstības , nelaime , konfliktu , kas kalpo kā nieka 
indulgences akumulators attieksme un problēmas apzinās 
, taču ne tik dziļi , lai viņi ir dabiski .Starp dabas un izcils 
ir minimāla ietekme tur nekā parasti apņem mūs un liek 
mums justies ērti un kluss , viss ir likumsakarīgi : gaiss , 
prieks , ka mums visapkārt , kas klauvē un pamet un 
īpaši aizkustinošs , maigākitiem, kuriem patīk uzkodas 
viegluma .Enerģijas pārvalda kodols , spēcīgs avots 
izstaro pārveidojot mūs , psiholoģiskā maiņa , ļaujiet 
mums apsvērt tad skārusi šī kodolenerģiju .Šis rezonējošs 
gaisma aug gaidījis , ka patiesībā necieš bet kā pāvs kas 
iefiltrējas impulsu konfiscēti un kas ved mūs rīkoties 
rīkoties vai nevar darboties , impulsu , šo dinamisko un 
skaidru sprādzienu.Tādējādi mums izmantot maksimālo 
eksponents viņa spēku , ir parastās aģenti , kas pareizs, 
pīlāri drupināt neiespējami disbalansu tas irspēks 
transformāciju.Un nekas stiprāks par transformēsies , šīs 
izmaiņas kaut ko, kas paceļ un pasargā mūs no 
piesārņojuma .Es atceros, raudāšana vai negrib doties uz 
pirmsskolu pirmajā dienā , bet jo īpaši pēc tam, kad 
patika draudzību , spēlējot ar saviem draugiem .Ir 
normāls, slimības mazulis , kas izraisa augstu drudži 
pasūtījuma murgs , vienu, kas tika pievienots ar ķēdi un 
uz leju, lai degšanas katls , bet ar rave domāju, ka 
gatavojas uz elli , bet pēkšņi pamodās un tika saglabāts 
gala skaits , kas radīja.Es zinu, jo es arī iemācījies atšķirt 
karstu no aukstuma , saskaņā ar manu brāli, kas uzliktu 
roku sildītāju atbilstoši viņam aukstākajā daļā un viņš 
karstākajā daļā , rezultāts : tikko dega tiesības rokas , 
kas man atgādina par 666 vaizīme zvērs no ziņkārības 
mans pēdējais telefons beidzās 666. - kaut kas mūs 
apturēt , ja mēs vēlamies turpināt , bet kāpēc apstāties , 
ja tas ir darbība, kas risinās un rada emocijas , sajūtas un 
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stimulus , kad kāds atbild un reaģē , mana rīcībadraugi , 
pacietību un izlūkošanas saprastotra ir konfrontējoša 
.Kāpēc atstāt negatīvās enerģijas paralizēt mūs , it kā 
mēs būtu bērni neatbildēts , mans dārgais drosme ,vārds 
irkārtība , kas ir jāvērtē , un kurš būstiesnesis iemesla , 
kas var būt normāls vai nenormāls , ikviens !Mums visiem 
ir ticība , un man ir fezada dot, ka lietas , kas rada bažas 
par gribas un viszinošs un šo vēlmi , bet kā arfa , ka ar 
atsaucēm un eludes pārraida skaņas sirēna ar 
Halucinācijas atbalsīm.Nekas vairāk nekā relaksējoša 
dzirdēt klausīties divreiz tik daudz kā mēs runājam un 
klusums ir darbība un nav naivs un nekontrolētu , maz 
pretoties klusums un tur -to izmēģināt .Var būt pat 
mokpilno bet atbildēt uz daudziem subjektīvi un objektīvi 
jautājumus ,sabiedrisks klusums ir kluss , bet var 
darboties kā ideāls ierocis nekontrolējama , vēlēdamās 
impulsivitāti un izslāpis , tiem, kuri nevar kontrolēt 
.Nomierināties un klausīties , klausīties klusumā jūsos .

               Es reiz noķertiputns piesaistīti viņam vadu uz 
gludināmo dēļu dzelzs dotu viņam ēdienu , ūdeni ... Un 
nomira tanī dienā manu dzīves rotaļlietu.Mana pirmā play 
noķert spēles slikts rezultāts , lai manu brāli aiz manis 
rada man nogulsnēties vienu " stūrīti ", kur sašķelto galvu 
līdzbālgans audi bija par.Es aizgāju apmēram 4 km , lai 
iet uz augšu kalnā un smēķēšanas Kentuki līdz $ 12,50 šīs 
tikšanās mans draugs ēda lampas, krūzes, kas parādījās 
,cirks bija pagājuši nesen apdzīvotā vietā.Mans pirmais 
gads riteņbraukšanas publiku bija mans brālis ,divi 
neizdevās pavadīt dažas ķieģeļu un vienkārši pieņem Viņu 
pro slimnīcā.Gandrīz tajā pašā laikā ņēmaferradela 
grūtnieci kuce un tad bumbiņas zādzību , kas padarīja 
mani iesaistīti manu brāli avenging man ladrãozito , kas 
vēlāk būtu mans draugs , un man bija craziest brālis no 
zemes .Šis draugs netika uzaicināts uz manu dzimšanas 
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dienu , bet ir pārliecināts, lai piedāvātu manu pirmo lego 
un unikāls dzīvē .Dienas pirms 1. vienotībā aizgāja ar 
draugu uz vietējās kopienas centru un nozagt grēka 
vafeles .Tas bija tikaisākums .Tad es sāku spēlēt dūzis 
apslēpto un tas, kā es paslēpu mammas labākais draugs 
atstājot viņu vienu pašu mājā vēlāk uzzināju, ka viņš bija 
pārbijušies , un aicinot mūs tur mēs atveram durvis 
.Draugi spēlēja ar velosipēdu , automašīnu, marmors , un 
patika piedzīvojumu ... Beidzās notiksdienu dziedāt 
janeiras par ķēniņiem un iegūt naudu tērējot to tad tikai 
atcerieties piedāvā desiņas un citas Kūpinātasmēs 
brīnījāmies ar 3. klasē , un , lai ganskolotāja tika aizstāts 
,skola rotaļlaukums bija darbos ar smilšu pauguri un 
caurumi , bet es riskēja , kad es atbraucu uz istabu un 
pirmo reizi par šādu uzdrošināšanos varētu " dzīvot 
reguada " un uzdrošinājāsPaņēmu roku pirmsskolotājs 
iesita man ,otrais priekšā studentu un izlikās piedots .In4. 
kursa pārdeva manu kolēģi tēva kolekcijas pārsegiem, kā 
šiem bagātinātājiem , kas nāk no šodien dokumentos .Es 
atceros pirmo vednis , kur likt manu māti paņēma mani 
un manu tēvu un manu brāli , un es redzēju burvim 
pieskaroties tos dzimumorgāniem man viņš 
neuzdrošinājās un iemeta viņas naids bijapirmais , ka 
riebums inkalpošanas .Es esmudzimšanas plus mans 
brālēns un manu brāli , un viņš saņempirmais lp pink 
Floyd - sienas , primaço atdzesē .Atcerieties, 1st 
komūniju līdz 1986. maijā baznīcas siksnas zobenu pelnu 
, jau bijaintensīva pastaiga ar saspringto kurpes .Ir 
pienācis laiks atstāt uz Estarreja pašvaldības , muguras 
atstāja draugus un paziņas , got slēpt aizbraukšanu visi ar 
labu atstājot tieši pirmsmācību gada 4. gads tiek 
kompensēts ar sekojošu vēstuli no skolotāja , 
kuršuzrādīja apbrīnoja mans klusums .Kad es saņēmu 
Estarreja grāfistes es pārcēlos uz Pardilhó , es esmu bijis 
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pāris mēnešus , sāku šeit mana diena līdz dienai , es zinu, 
tajā laikā , ko mēs tagad saucam bulling es bijuupuris , 
un baidījās , baidījās pat ceļojot no mājām līdzskolas 
autobuss , tur bija viens , kurš bija priecīgs " slapjš zupu ! 
"1. darbs, es atceros bija veļas mašīnu pie sava tēva un 
nodot likumprojektu jau rakstāmmašīnas un viņš 
samaksāja mani .Iegāju5. gadu ar īpašu atļauju , 
tisaistības atteikšanās mana vecāka vai aizbildņa 
parakstīja ienākt5. gadu skolas C + s Brodika jo nav bijusi 
minimālo vecumu .Sasniegts tikai roll tualetes papīrs un 
fumava- sasniedza vēlaspasaule pārtraukt laikā man , lai 
izmantotu bankas laupīšanu , utt ... Bet šogad es varu 
saņemt savu pirmo grādu , kurā minēts, ka students 
piedalījās apvidus1988/89 skola kļūst jo 15ºlugar , nekas 
slikts , lai kāds, kurš vēl nav audzēts , tā arī ir jutās 
pieaudzis izlaist tīklu un aiziet nopirkt cigaretes .Viņš gāja 
bez velosipēdu bremzēm un pavadīja zoles kedas manā 
agrīnā smēķēšana nopietni es parādā milzu SG kaimiņu 
labākais krodziņš Estarreja agri vēlamo bufete un nav ēst 
kafejnīcā .Es atceros1. bēru ceremonija es apmeklēju bija 
mans papagailis žēl tas bija samazināt spārni ... Viņš 
devās spēlēt pagalmā un uzkāpa loquat kad es jumped uz 
zemes , smashed budgie !Šeit sākas manas sequels ;Es 
aizmigu pat raud par to, ka zaudējis , ka dzīvnieku , es 
beidzās pievienoties mozaīka , un tur bija viņa aprakšanu 
.Viss ļoti labi nevar būtkaķisnākamajā dienā iet meklēt to 
!Rezultāts šajā stāsts beidzas ar suni , kas bija lūgusi 
Ziemassvētku dāvanu , bet tika atrasts nomaldījies pie 
durvīm manas mājas , mēs atbalstām šo " Teko " un 
beidzas ar to uzdots uzbrukt mērķa kaķis , tikai mana 
Teko par nogalināšanu kaķis .Es pat hit ar akmeni 
virsūvieglāks aiz ziņkārības un tas pārtrauca .

               Manā pirmsākumos darba , uzjautrināja mani 
mīklā , kur viņš strādāja , ka bāriens ... Viņš pat veikt 
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avīzi uz vannas istabu , lai lasītu un kūpinātas tomēr 
vienu vai divas cigaretes brīdī nedrīkst nozvejojis mans 
brālis un mansmāsa ieradās ar bailēm mest paketi ārā pa 
logu automašīnā .Man bija pieredze ar vilku ēnā : tika 
zaudēts , bet atrasts.Aizsargāti, bet tikai pēc izvēles 
.Barošana savu veiklību ķīmiskās daļiņas un būtisku ūdens 
.Tīrības pašu " ēnu " slāņi piedzīvojumu un bija nosēšanos 
, Caricuao .Kā vilks ir aizsargāts , bet attieksme vien , 
iegrimis acīmredzami vientulībā .Šodien kā es rakstu 
Caricuao vilks , es sejas savu pasauli un interpretēt 
.Draugs neatkarīgs ne dzīvot bez mežonīgajai dabai , 
betreāls Newbie labdarības dzīve , embrijs Caricuao kur 
es beidzis ir lojāls jauniešu asinīs, īpaši godīgs bezbailīgs 
raksturs, sīva būtībā , bet taisnīgu un cieņpilnu Jūsu 
draugabiedrs un draugs .Tik uzticīgs ceļabiedrs un 
līdzdalība vienmēr interpretē ar siltumu un klusumu .Es 
dzīvojupietiekami maz, lai apmierinātu ēnas Caricuao " 
ielu " un kompāniju .Bet es redzēju drosmi vilku un viņš 
izveidoja mēms un likumā līdzzinātājs draugs saiti par 
savu brīvību .Ja tur ir viena lieta,vilks bija bija brīvība , 
bija viens pats , viens pats !Un bez maksas!Shadow Wolf 
extrahuman kvēlojošs enerģiju savā veidā ir .Ar savu 
riešanu uzlikts to savvaļas neatkarību gēnu dabas 
.Nolēmu dalīties savu garīgo mencas vienatnē 
Ziemassvētku vakars ar vilku , vai drīzāk ēna Caricuao 
vilks kamēr savieno vienu bezmaksas trauciņā unisonā 
fraternally arī daloties dzēriens .Mēs esam vieni pēc 
izvēles ?Protams !Mēs esam brīvi domāt , formas dabā .Tā 
bijadāvana man šajos Ziemassvētkos,vilks Caricuao , bet 
viņš savvaļā iedzimtas ģenētiskas vidi velk to 
hromosomām to sajūtu brīvvalsts tīrības savas dabas 
.Mīklains kā dzīvesveidu , bet veicinājuši iekāre uz mūžu 
un baudīt savu vientuļš , bet ar brīvo roku uz jebkādiem 
ierobežojumiem vai maksājumus.Es un ēnu vilks ir draugi 
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, ir neraksturīgi savā veidā darbojas netradicionālais 
piespiešanu citu , mēs esam brīvi rokās māte daba , un 
tāpēc mēs augt , un to, ko mēs izraisītas iefiltrēties 
mums.

               

Man ir vairāk nekā 10 min especado meklē tēva mīļāko un 
domāja , domāja, ka vismaz viņa sniedzatroksnis 
gatavojas ir dažas problēmas .

               Man vienmēr paticis mans brālis , bet viņš reiz 
sita mani ar dūri un skāra identitāti mana tēva, kad es 
aizbēga pidžamās pa ielu Pardilhó , Estarreja novadu un 
beidzās pagalmā netālu no brambles .Līdz brīdim, kad 
man bija likts uz grima ierasto izlidošanas svētdiena , jo 
zīmes uz viņa sejas .Viņš gāja bez bremzēm un pavadīja 
čības noķert , man pārdeva velosipēds jums jāja bez 
riepām tikai ar loka piedāvāt savu vectēvu un pārdeva to 
svaru , kur es $ 300 par to.Šajā skolā es galu ar divām 
negatīvām , viens otru matemātikas amatniecību , es 
nekad sapratu, tas bija tik slikti, roku darbu .Dabiski 
iesaistīta sabiedrība , un tās muitas sākas 1989.gadā 
spēlē futbolu , līdz gada beigām šo karjeru 1998. gadā kā 
sportista sporta kluba Estarreja tāpat praktizē futbolu 
sāka kā centra sprādziena sasniedzot mērķi 3 manā ilgu 
karjeru ,bet tas bijamācību spēles pret Ovarense .Tad tie 
pieauga tika atkāpušies centrālajā priekšu stāvoklī , es 
braucu uz tālu pa kreisi, tad pa labi vidū , tad vidusmēra 
centru , lai iegūtu aizsardzībucentrālo un atbrīvot pozīcijas 
.Tas bija zināms beigās manu karjeru kā sportists par 
bēdīgi anti godīgas spēles , vēl reģistrēt2. vārti tiek gūti 
dienā es lūdzutreneris būskomandas kapteinis un spēles 
galvenais pussargs , iesita vārtus šajā spēlē ,ir atšķirība , 
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un jāja attālumu no vidus pretinieku vārtiem , padarot " 
cuequinha " vārtsargu .Doma ņemt tapas futbola spēlēm , 
lai lugas šajā jomā .

               In 1990-1991 apmeklēja 7ºano vidusskolā 
Estarreja , bija slikti integrētu ar šo skolu ir dumpīgs un 
nokārtojusi stāstu , ka kādu dienu es masturbējis klasē , 
tiek nodēvēts par vēstures profesors kā ar Patriot raķešu -
ka tajā laikāIrākas karš , neizbēgami neatbalstāt 4 gadu 
negatīvo .Kas sāp mani visvairāk bija Portugāles , jo tas 
bijapirmais un tikai manā skolas karjeras .Nolēma 
atgriezties Brodick skolā, kur bija5. gadu .Pēc tam, kad 
1991-1992 mācību gadā 7 skolas C + s Brodika pirmais 
gads, kas saukts arī par " AIDS " starp kolēģiem , kas nāk 
, lai ir nogrēkojies slavu , tomēr skolas panākumi bija 
mani ļaujot tuvā pakāpē , jauaugstums , kad sastopoties , 
kāpēc esat ieradies no Estarreja līdz Brodika esot bijis 
izraidīts no skolas Estarreja .Sadursta ar zema blīvuma 
disketes divkāršot jaudupats , kas viņam ar rokas urbis , 
nāca iet Estarreja nodarbības uz Brodika uz " velosipēds " 
mērķtiecīgi iet pēc līdz olnīcu , zādzībās košļājamās 
gumijas un saldumu līdz lielveikalam .Labāko spēli es 
manā karjerā bija pēctieša un bija pret pludmales kluba 
kamērvan ieradās atnest mani mājās .Man lidot sviesta 
sviestmaizes draugam nosaukts " MINETE , " pirmie seksa 
videofilmas es redzēju pārsteigts mani ,sieviete bija penis 
un krūtis , tajā pašā laikā kaut kas viņam atgādināja , bija 
vēl viens no čūskas un zuši , mans tēvs ainas... Starp 
Estarreja un Brodick ceļojumu bija klīrensu CP izdarīt , bet 
kā atkarība no tabakas sāka pasliktināt nevis pirkt piespēli 
... Es biju jau stadijā, tikai ceļot ar autostopu būt nelielas 
izmaiņas pēc tabakasun devās uz maiznīcu ēst pusi klaipi 
dzert alu Litrada zeķes ar kolēģiem .Mājās mans vectēvs 
nošauts no Airgun un svina ricocheted un gandrīz skāra 
mani un dzirdēja dūkšana lādiņu .Es reiz devos uz 
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dzimšanas dienas svinībām , tagadsajuta narkotiku dega 
vienu gumiju un kļuva melns pēc darot ticēt savā partijas 
, kas bija hašišs .Pirms jūs iet vilciens sauc par manu 
draugu māju un nozaga pudeles šampanieša pie sava tēva 
un dzēra pirms treniņa nāk vairākas reizes, lai tiek 
izraidīts .Kādu dienu viens no viņa draugiem veica šādu 
dzeršana , kas bija jānogādā slimnīcā .Viņa tēvs ieradās 
piezvanīt savai veidošanas sūdzību.Ietvarosfutbola klubs 
bija īpaša apmācība , tas bija mūsu pretinieks komanda 
izvēle Aveiru , meklējot jaunu talantu .Veikta briesmīgs 
laiks un tas ir tad, kad viņi mani trenēties Aveiro atlasē 
un ieguva pat izvietošanu .Aveiro sezona 91/92 Futbola 
Asociācija spēlēja kā uzbrucējs , descaindo uz kreiso pusi 
, bijaaizvietot spēlētājs, kurš vēlāk tika FCPorto .11- 07-
1992 atlases sub - 13 būs satikšanās , kurā tās saskaras 
izvēli Aveiro ar atlases Leiria beidzas sezonu 91-92 , bija 
šeit, šajā spēlē man bija manas izredzes un iegāja otrajā 
pusgadāziņoja žurnālā Aveiro , otrdiena, 14. jūlijs, 1992 -
Aveiro , 2. - Leiria , 1 " spēle pie sporta kompleksa -u 
laukā.Jacinto ."In atgriezt pirtis ,Aveiro komanda devās 
laukumā ar citu apņēmību.Atšķirībā no pirmās daļas , kur 
leirienses dominē , Aveiro turpināja ņemt spēles kontu un 
labāk izmantot pretinieka aizsardzību, sniedza "par seju " 
uz rezultātu .Sasniedzis izlīdzināja rezultātu , izmantojot 
mauru Filipe kas peldēja , lai Beacon fona " .Es nezinu, ko 
man bija darīt šajā spēlē , es atceros, kam aizgājusi tik 
tālu, ka nespēj noķert bumbiņas , vai bija pārāk lēns vai 
bija ļoti ātri, bet beigās tur būtu guva 3rd mērķi 
manasfutbola karjeru , šogad nebija turnīrs starp 
nacionālajām komandām finansiālu iemeslu dēļ , jūs 
varētu būt attīstījusies vairāk?Jūs nekad zināt .Nāciet 
akadēmisko gadu 1992-1993 , kas apmeklēja 8th pakāpē 
skolas C + s Brodika un jau kūpināta visus intervālus , tas 
bijadumpinieks ar uzvedības novirzēm .Viņš pastāstīja 
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draugs, kurš atradās militārajā skolā , es saņēmu nākt 
Francijas klases nodrošinājumu ar tualetes sēdekli uz 
galvas sakot, ka tas bija you tualete , nebija drosmes 
stāties pretī acis tēvu līdz pirmajai hospitalizācijas ,košļāt 
garšaugus pirms došanās mājup pēc pirmās futbola 
treniņu un pēdējo reizi es ņēma pukstēšana , spēlēja 
apmācībā sākās , " paņēma" un uzbruka viņam un lika 
viņam gaidīt man kas tur, kas vēl bija daudz , unviņš 
gaidīja ... līdz mana galva bija pret darvu viņš bija 
segvārdu " Pardilhó " .Man ir pirmā diskotēka manā 
bēniņos dodot tai nosaukumu ku * .Pieauga jumta logu 
augšpusē ēkas un nonāca pie būt segas uz jumta starp 
citu , ar mani draugi kūpinātu vilna vairākas reizes , ar 
Nunomans draugs dabūja mani uz malas ierobežojumus 
pie kamīna , atstāja pūce , kaEs biju off līdzsvaru un rada 
man gandrīz krīt no jumta .Blue Ray Blue Ray saniknots 
aizskar mani degošs enerģiju , kas plūst netīrajā poras 
aizspriedumiem un nepanesības , ka šī zilā zibens būs 
streikot .Gaismas ražo visi būtnes ruļļos līdz ierīcēs bez 
grūtajā kaunu netiek spirālveida nekaitīgajā mākslīgumu 
no .Šī lāzera gaisma iekļūst un nemanāmi 
iekļūstneredzētas un nemanot .Tā irpsihiska un meistars 
gaismas pieņēmumiem nav saistīts ar krustcelēs pašu 
psihisko .Neuzkrītošs un nekaitīgs iemesli , izmantojot 
savu staru sūknēšanas indīgu domu un aizspriedumiem 
pret savu indi un tās pretinde .Jumta gaismas ,dūmi , kas 
pierces gaismu slēptā prāta lupatas atmiņām atsaukt 
galvās bez virzienā un rīcības , rīcību , šis motors , kas 
atvēsina soli izmisīgs domas lēnas un nekoordinēta 
massificadora prātā.Pīrsingssajūsmā par gaidīšanas laiks 
ir uz augšu un izplata smadzenes un aizraujošu gaismas 
Deambulante elektriskās stimulācijas .Pastiprinās 
mesmerizing un paralizē ķermeņa masu , kā desencadeio 
Dzejoļi šajā buldurēšana .Šie jumta logi nāk abās gala 
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inženierzinātņu galvu ."Daži cilvēki ir pērtiķi, citi tikai 
bēniņus !" Citas lukturi, kas aizēnot galveno ieeju , es 
vēlos iekļūt bēniņus ar atmiņām , domām , īsās dzīves 
dzīvoja bez galvenajiem cēloņiem , bet ar daudzām 
atmiņām .Atmiņas , kas ir izglītot prātu uz visiem laikiem 
atvērt vai aizvērt lādes ... Ia meklēt VHS lentes , un kam 
nav naudas, lai samaksātu par īri līdz izplatās laikā un 
sadalītreti palielināsies gulēja domāt par to, kas bija .Man 
pat ir kasetes mēneši uzkrāt .1993. gadā es sāku vēlas 
veikt savu naudu un nolēma pēc uzaicinājuma strādāt 
spēļu istaba .Tajā laikā viņš bija 15 gadus vecs , un 
redzējis daudz iestādei, ka tur vietas kārtību un kas 
aizliedz tiem, kas jaunāki par 16 iekļūšanu .Atnāca pirmo 
kontaktu ar hašišu , un tas izrādījās vēlāk patēriņu vairāk 
nekā 17 gadus pēc .Šajā vidē es sazināties ar citām 
realitātēm , bet noliedza jebkad un es atteicos heroīna un 
kokaīna , kā pateikt , ka es darīju visu mana dzīve nebija 
kārtībā vai mērķa , ti, man , iespējams, ir " jāizrok ", bet 
nekad patērē.Bija nepareizu attieksmi pret patēriņu un 
jau slaveno " mākslinieks " būtvadītājs par mācību gada 
beigas partijas 9.klašu finālisti 1993/1994 .

Ģenerators , ģenerators vai ģenerators mīlestība mīlēt to, 
ko kurināmais šo ne virtuālo miesīgo vēlmi , un šī 
emocionālā saikne pārskatāmi skūpstīt un izslāpis kaut 
vitāli attīstībai emocionālās enerģijas un elektriskās saites 
.Šis ģenerators piegādā ego un personības ar slēpto 
sejām ikdienas pārstāvību , pieņemot brokastis vai 
vakariņas , vai ūdeni , kas baro enerģiju dienas ikdienas 
.Nav maskas vai lacerating domas , enquadramo mums 
patiesībā ir mīlestības enerģijas vai mīlestību electrifying 
enerģiju un asu pīrsings un reprezentatīvas izskatās 
mīlestību un vientulību , kas dzīvo baro ar kabeli, kas 
nekad izslēdzas , neiznīcīgo varu, bettaisnība , uz visiem 
laikiem !Vienmēr izslāpis electrifying vēlme izskatīties un 
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daži pacietību izgudroja monotonija dienu un slīpas sejām 
, kas pārstāv nekas elektriskās vidē ir brīvs vadi .Venture 
iztēles iedzimts motora un pirmoreiz realitāti, bet ar 
aizrīties momentāno kontaktu .Sazinieties būtiski motora 
dzīvi, motoru , kavienprātība realitāte dzīves un nevar būt 
klāt , bet izklaidīgs citu realitāti gandrīz nemanāms 
apzināta vēlme , bet tā ir tur !Tur vienmēr ir klāt tādā 
nozīmē tūlītēju iespēju , tāpēc mediji nevar būt ūdeņains , 
ne slaidus domas par mīlestības ģeneratora līdzekļus un 
resursus ;par mīlestību ģenerators vienmēr ir par 
ložņāšana un jebkurā citā virtuālajā vidē, un kontrolē šo 
ļoti ir indulging , tad nevar atņemt sev par prieku , ko tā 
rada , un vairošanos šajos arvien klātesošo sejās dvēseles 
gabals jums vienmēr gribēja apslāpēt.Tāpēc, ka jūs nevar 
rīkoties ar ikvienu , jo enerģija ir viena un multikulturāla 
tā izjūtu gandarījumu , apmierinātība , kas attīsta 
dažādas realitātes , jo mēs esam virtuālā un iedomātu , 
tikai citu klātbūtnē , vai pats spogulī slēpa jauno 
reglamentējošo varu prātosneitroni , ka šie ir īstie 
dzīvnieki gaismas .Bright pūķi var aizdegties unpašreizējā 
plūst caur mums , un atdzīvina mūs katru dienu dod 
mums spēku un mime mirdzoši būtnes un klejojošs , jā !
Walkers , jo tas var būtgaismas vai slimības un 
atveseļošanās apspiestību spēks, kas aizskar divlīmeņu un 
nomācošs realitāti .Ne abatas jums par šo pašreizējo 
negatīvo polu infiltrācija zemapziņu un samazinot dziļi 
sāpes opozicionāra kritiskās personības , baro tevi drīzāk 
pārpasaulīgo realitāti un pozitīvismu anti ķīmisko un 
ķīmisko pakārtotā ķēdēs jaunrades un sasniegums , 
sasniegums, ka šisnav nododams kā fīderu izmisīgs 
straujas tuvināšanās ne baudu, bet velk prātu viļņiem 
domas un nosūtīšanas to.Domu pārraide ir reāls un attīsta 
ķēdēm , un neviens nevar noliegt šīs shēmas ir 
pašreizējās izplatās mūžīgas gaisā sajūtu un priekiem 

21



apspiesto , jo mēs visi sākam ārējiem kairinājumiem beta 
blokatori , bet , kas uzlabo mūsu slāpes uz mūžu .Tāpēc 
šie impulsi ietekmē mūsu domāšanu un dažreiz rodas 
konflikti vai attīstīt domās , bet kas var nest laimi , 
kauztraukums protonu radīs ārējo realitāti .Zilā gaisma 
izraisīja spēcīgas emocijas zilā gaisma , kas iet cauri 
tiltiem un kāpnēm , un iefiltrējas spēku jūtas , kas baro 
asprātīgs šo potenciālu , kas pieņem savu ultra jutīga 
sijām skaistumu pārredzamības daiļrunīgs draudzības ka 
meklēmazliet " zilo" izstrādē, spēcīgāka , intensīvāka , un 
attīsta mūsos kombinācijās ar dziļu sazarojums sajūta un 
atsavināma ka Herca vilni .Šīs pilnvaras ietekmē slīpas 
prātus kam trūkst sajūtu dzīves , tirkīza skar dziļu un 
ilgstošu draudzību , tas nes sev burvju sijas trakums un 
prieks mīļotājiem retu skaistumu un uzmundrinošu 
.Pavedieni no krēslas intensitātes viņa attīstās un pārraida 
enerģiju un silts aizsargā ļaunuma un sajūsmina ar 
agonijas un klusumu , nē, nemasku , kas eludes mums un 
mūs minēts abstraktā domāšana , tas ir diezganspēcīgs 
gaismas un pastiprinot prieksreālu un iedomātu , bet tā 
ietekmē un kas vienmēr ietekmē viņu , lai pārvietotos , 
un palaist limitus raksturīgo un ilgstošu draudzību .Viņa 
iemīlas un kā tas kam trūkst iemeslu , bet kalpo pārtiku 
emocijām , nāk un nes prieku un iekāre priecājas , ka 
prieks ir kaloriju un aizskar visu neprāts uztraukums šī   
primārā krāsa, kas guļ un ruļļos abrocha 
uzkrāšanāsenerģija , kas ir tukša ar laiku , bet tas 
nepazūd šajā nākotnē , ti, vienmēr ir klāt , aizsardzības , 
neļauj mums attīstīties līmeni nekontrolējamiem spilgti 
baudu .

               1994. gadā es sāku mācīties elektriķi , un tur 
rodasiesauka , jo es joprojām esmu pazīstams daži kā " 
Faíska " tas tāpēc, ka man bija šoks loose diegu un beigās 
nepastāvēšanu elektriskā strāva .Es sāku apmeklē nakti 
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un pēc tam pirmajā vizītē 1994. gadā uz disko 
aptumsums , es kļuvu par " brīvā tases " Es joprojām 
atceros, ka diena , kas izdarījusi izelpas testu un rezultāts 
pirms ekspluatācijas tas bija lielāks nekā 2,0 .Šovakar 
bija fantastisks , es tikai satvert pudeli visu diskotēka un , 
ko veiktu vienu no vadītājiemmāja ar galvu ārā , un tur 
atstāja mani mājās , tas bijabrīnums, kapēdējais gads 
aptumsums vasaras man nokļūt līdz beigām , jobārmenis 
darot šāvienu un bārmeņi , lai aizstātu nakts vidū , kas 
vairs nevarēja stāvēt .Es pa kreisi progresē un man olnīcu 
, pievienojās akadēmisko gadu 1994-1995 10 gadi sporta 
laukums skola joseph Macedo fragateiro , vienmēr 
bijasliktākajiem ed .Fiziskā un sporta tas arī bija saistīts 
ar manu slikto uzvedību , man pat ir medicīniskā izziņa, 
peldēšanā praksē augstuma atsaucoties alerģiska reakcija 
uz hlora , bet to, ko es nezināju, bija peldēties !Bija 
futbola komanda, kas sauca " les bufons " vai peidolas un 
nāca viņiem piesaistīt līdzekļus tirdzniecības jomā 
Estarreja .Ar piedzeršanās lika man iziet cauri PJ Aveiro ar 
citu draugu , bija posmus pirms pasaules pierādījumiem 
parsekundāru kur " zemūdenes " alus un kūka maisījums 
kļuva pa jokam .

Jo brauciena no finālistiem Bayou lielveikalu svārki ar 
mīlestību , kas dzimuši no alus , ka mēs ņēma viņu uz 
dzīvokli , kur mēs tikāmies - kājenes minēto dzīvokļu 
tukšām pudelēm .Par godu jubilejai mana draudzene brīdī 
piedzērās furadouro mani, lai es beidzās aizmigšana pie 
galda vēl bija tikai nāk zupu , un , kad es pamodos iemeta 
galdu pēc vakariņām man iedeva braukt mājās, un es 
gribēju būtpuseun nav mājās .Uz manu astoņpadsmit 
redzēju filmu Trainspotting vienmēr atrada milzīgu joks , 
jocilvēks uz tualeti un ienirt jūrā turds un biežisaruna ar 
manu vecmāmiņu patika runāt ar to, kas nāk no manis , ir 
, katurd kas ir bullshitmans ETAsekundārā kas padarīja 
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iebiedēšanu pat vecāks viņi pat biedējoša mana brāļa 
kāzu puse ar 3 pudeles ruma un daudzu šāvienu un 
satvert žalūzijas šorīt throwing augšu .Es kļuvu čempions 
komandai nodēvēts" čečenu " futbola turnīrā turpināju 
savu progresu un 1995-1996 jau 11.klašu skolu Žozē 
Macedo Fragateiro varētu saņemt pāreju uz 12. klasei , 
bet ar matemātiku un fizikālās ķīmijas atpakaļ ,nekad got 
viņiem atgūties .Es izlēca klases loga un gāja pa durvīm 
teikt, ka viņš bija devies uz vannas istabu skolotāju, kurš 
bijadirektors grupas teica, ka varētu pateikt saviem 
vecākiem , un man atsaucās , ka bija problēmas mājās 
.Tomēr jāja darbojas un sūdzējās pārāk daudz muskuļu , 
un kas vēlāk kļuva darbojas gadījumā trūce gadā 1996/97 
, jo nav viens gads ir looming militāro dienestu, 
kurāmilitārā pārbaude , uzskata mani par nederīgu, man 
sūdzējās , ka nevar palaist, jo tas sāp manas kājas .Tas 
padarīja tri - Turbos draugi ti locītavas 3 filtriem.Izraisītās 
bulling situācijas ietekmē grupa " aiz " skolā bija tie, kas 
nodēvēts par ETA .Tikšanās ar 4 un 5 cilvēkiem 
veicināšana pilsētā olnīcu pusdienlaiks , reālās uzbrukumi 
vārda un viesiem, kuri pulcējās ar manu labāko 
sabiedrotais Nuno coagíamos parastās dzimumu grupās 
.Deklarācija rātsnams Estarreja , citēju : viņš kalpoja kā 
monitoru fondēto programmā bērniem 1. cikla 
pamatizglītības " aktīvās atpūtas " Jūlijā , augustā un 
1997. gada septembrī laikā "Es apstiprinu, ka sniegtajiem 
pakalpojumiemir plaši atzīts , un uzteica gan procentu un 
saistību demostrados vai nopelns darbu .In Santarenas 
pēc sakot, viņš gatavojas Expo devās mājās dažiem 
draugiem ierodas sniegt fart un , lai noslēptu man visu 
tam izmet ārā logu bokserus atkārtotās gadā 
1997/199812. gads, kad es esmu pārmest defektiem 
centībuasociācija studentiem, kas šogad sāka braukšanas 
.Jāgaida un viņš jāja labi vēlas , vēlas lekt , izlaižot un 
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smēķēšana bija iešana bez ritināšanu galamērķi trauksme 
atšķiras ar vecumu , lai gan vienmēr dzīvo ansiosíssimo 
režīmā gaida kaut ko , mēs vienmēr gribam kaut ko , viss 
mums stāv kā Willneviļus pati .Šogad esmu gatavs šādu 
vēlēšanu priekšlikumu : tas ir ar lielu apņēmību un 
atbildības sajūtu , ka candidatamos šajās 
vēlēšanāsapvienība vidusskolēniem José Macedo 
Fragateiro .Mūsu mērķis ir veicināt kultūras un atpūtas 
pasākumos , lai godināt šo skolu , tai steidzami 
nepieciešams uzlikt iekšēji, gan ārēji .Lai sasniegtu šo 
mērķi, mums piedāvāt : - realizāciju finalistas- prom 
veicināt kultūras un sporta dienas piešķirti visu studentu 
skaita , tostarp jaunatnes nedēļa , futbola turnīri , 
basketbola un volejbola ( vīrieši / sievietes .. ) .Sagatavot 
mēneša , lai veidotu un informētu studentus par society-
problēmu mudināt radīt pēc skolas avīzes debatēs -
mācību associados- no biljarda galda futbolu apguvi -
Jaunatnes nedēļas dienu ar dažādām aktivitātēm -
sazinātiesar" vidējo ", lai veicinātu darbību mūsu skolā , 
un jo īpaši Studentu asociācija iniciatīvas ."Mēs 
paļaujamies uz jūsu balsojumu " sarakstā - tas ir jūsu 
asociācija saraksts - dodpuisis vocês.na kampaņai izplatīt 
prezervatīvus studenti un tur kontakts ar veselības centru 
saistībā ar gaidāmajām debatēm , kas nav sapratuši , 
kāpēcveselības centrs vēlējās studenti uzkavējas privātās 
nodarbības apmeklēt .Saskaņā ar kampaņas saukli " dod 
puisis par jums ! " " Seko mūsu soļus " un pat "play mūsu 
mūziku , " ar Sociālistiskās partijas plakātiem , kas 
atbalstīja šo kampaņu , sniedzot štābs gribēja ieguldījumu 
, vai arī kaujiniekupersona , tad kaujinieku lapas tika 
izplatītas , taču ne viens kaujinieku ir nopelnījis šo mūsu 
asociācijas politisku spēku .Tāpat kā attiecībā uz citiem 
projektiemvalde iegādāties biljarda galda futbolu un 
saņem pusi no 20 korpusiem , kas maksā katru maču 
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.Dienā inaugurāciju un es citēju : pēc vēlēšanām nodotas 
pagājušā Jan 14, 1998 no 10 līdz 20 stundām .Piedalījies 
divos sarakstos , un b , kuru pārstāvji ir izklāstīti 
pieteikšanās procesu , reģistrējot kaakts notika normas 
robežās .Pēc slēgšanas vēlēšanu iecirkņiem , kas 
nobalsoja 740 studenti , mēs sāka skaitīt balsis .Iegūstot 
šādus rezultātus: desmit balti piecpadsmit balsis balsis 
nulos- 507 balsis saraksts a- 208 balsīm B sarakstā 
saskaņā ar balsošanas sarakstu ieguva vispārējo 
uzvarētāju pirmajā kārtā valdījumā piešķīraasociācija 
nobalsoja pagājušajā gadā, ka pēc sniedz vērtējumu par 
asociācijas saistībā ar mācību gada tūkstoš deviņi simti 
deviņdesmit septītā .Pēc šīs prezentācijas neparādās 
nekādu pozitīvu bilanci .Būtu arī jāatzīmē , kaiepriekšējais 
asociācija ir tās mantojumu rakstāmgalds, metāla skapis , 
krēsls , sols un divas šaha spēles ( nepilnīgu ) .Un nekas 
cits piebilst beidzās sesija kādā šīs minūtes tika 
sastādītska pēc lasīt un apstiprināti tiks parakstīts ar 
klātesošo locekļu .Dienas pēc kampaņas iranonīma 
sūdzība cirkulācijai skolu, kur man bija iesauku Lion King 
un Al Capone jo reizēm lika man iet cauri šādiem tēliem 
klasē ,lieta ir sarežģīta , lai manā pusē tas bija redzams 
arī valdekā patērētājs hašiša un saskaņā ar skolas 
psihologs ir iniciatori .Pēc 1998. gada beigās līdz olnīcu 
PSP atver izmeklēšanu un nav policijas izmeklēšanu 
ziņotsanonīms sūdzību man bijadēls prezidenta Estarreja 
kamerā un bijagalva kontrabandas tīklu .Bija tikai 
smēķēšana locītavu kad iegāju kruķiem iespējas , liegta 
patērē un bija mēģinājis un nepatika , jo vairs nebija 
kontaktu vai informāciju par manu pratināšanas šajā 
squad olnīcu .Šogad uz balli ar aizdomām un 
pārmetumiem nemaksāšanas šīs vakariņas , amorāla , jo 
tā tika izmaksāta nākamajās dienās ar 1. darbu mans 
labākais draugs laikā ,saraksts , kurš piemērotsnākamajā 
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gadā bija bail, ka mums navmēs maksājām vakariņas , 
kas tika veikts , baumas .98. janvāris es esmu uzaicināta 
uz nedēļas izglītības , ko atmiņas par viņa EXA .Jorge 
Sampaio Republikas prezidents , kas piešķirts fotoattēlu 
ar centību " grupai Aveiro , īpaši uz un no skolas José 
Macedo fragateiro , ar draudzīgu apskāvienu " nedēļas 
izglītības Jan 24, 1998 - Republikas prezidents , bija 
pusdienas stāvoklielektroenerģijas muzeju, kur sagaidīja 
prezidentu .Tajā pašā gadā nāk iespēja strādāt pie 
diskotēka ar pildrinha furadouro , tur kābārmenis 
izklaidēja viesus ar pudelēm un žonglēšanas trikus , kas 
atgādina filmu "kokteiļa " bijanakts , kad visi izdzēsti mani 
, un man bija sajūta, kadiskotēkabija liesmoja up uzskatīt, 
ka tas pat pēc nomodā , kad es esmu visu izplūdušu mest 
biksītes ārā pa logu , gulsies uz lietussargu un kafejnīcā , 
dienas vēlāk irmāte mans draugs , lai atgrieztos jau 
mazgāti apakšveļu , sakot, kavarbūt bija samazinājies no 
augšas .Tas bija bieži dzert 2 pudeles zelta streiks viena 
no absinta kopā ar savu partneri .Līdz brīdim, kad pie 
puse es esmu apkalpo klientu priekšā boss un sākt 
aizpildīt brilles izplatās šķidrumu visā letei un 
nekavējoties tika atlaists .Īsumā bija viens no vadītāja ar 
klientu , un man kalpoja viņiem divas šāvienu izplatīt 
visu, ko viņš tikko teica : Izkļūt šeit !un līdz pat šai dienai 
nav vairāk runāja ar šo cilvēku .Es apmeklējukāzu 
labākais draugs manu brāli , es kūpināta nezāļu vannas 
istabā un piedzērās mani, lai man uz galda kurpi un 
padarīja mobilo tālruni .Nakts vienmēr pavada brilles un 
patērē hašiša izmanto, lai rakstītu Einšteina formulu par 
skolu aptver 1998-1999 monho josla - bārmenis bija šeit 
dažus mēnešus , lai kalpotu tases .Sapratu galīgo puses 
2ºperiodo , kā parasti vienlaicīgu disko Phoenix viņš iesita 
900 cilvēkus pirmajā monho dušu skāra 700 cilvēkus pret 
gandrīz 200 citiem cilvēkiem pretinieku puses bija 
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veiksmīga .Pēc tam, kadpuse ņēma visu ēdamistabas 
apvienība elementu ārā samaksājot īpašnieksmonho 
vakariņas ne dodot to , nav vairāk naudas uz pusi .Šogad 
es sāku savu darbinieku atlaidi , kā Philips , fabrikas 
strādnieka , kur es strādāju divus mēnešus gandrīz divu 
nedēļu ilgas prombūtnes .Līdz tam dabūja darbu Uniteca / 
Quimigal .Gāja bārmenis / namatēvs ar maniem 
žonglēšanas triku dacasca diskotēka bija šeit, ka patērē 
savu pirmo " tableti " lauza divās un uzņēmās dažādās 
dienās pusītes šķita , ka nekas man tomēr bija ķermeņa 
ātrumu, piemēram,bez lapām visu žurnālu un ne lasīt 
kaut vai mājās un nodot mūziku un panākt, lai ietu 
kopsolī .Tā bijapirmā un vienīgā pieredze viņiem .Pie 
diskotēku dacasca sabiedrisko attiecību un drošību, kad es 
devos meklēt citu darba dienu man teica, ka es vakar ar 
pudelēm un mans juggling bija hit galvu klients, kas bija 
devies uz slimnīcu, atstājot ziņaslaikrakstā , galu galā tas 
viss bijameli , un man ticēja .Par kavēšanos trīs stundas 
es biju ar draudzeni tur nokļūt , un es esmu aizstāj pacelt 
glāzes un sitot uz vietas .Atvēra jaunu joslu Estarreja 
esmu bijis tajos gados 1998-1999 kā bārmenis / šveicars 
varoņiem bāra , viena no tām naktis aizdot grāmatu par " 
durvīm " un mirt " amerikāņu" savākusi apmācīt viņu un 
mana grāmata .Es atbraucu , laidepozīts $ 100, lai varētu 
paaugstināt $ 1000 ... uz diviem gadiem par sētnieku un 
pat sadedzina durvis ar benzīna motociklu , bet nekad 
ķircināja vai saistīts ar kādu citu.Organizēt viena 
Jaungada 1998/1999 Heroes Bar \u0026 draugi Faíska 
organizācijas aicinājumu visiem draugiem par jauno gadu 
.Mando visi bāra patrons atstāt pirms pusnakts beidzot 
pamest bāru un Jauno gadu .Eju uz bāru olnīcu akmeņiem 
, kur es esmu, vardarbībai veikta reklāma izveidojot uz 
citu notikumu , iesniedza sūdzību policijā un viņi iet uz 
bāru , kurā tie teica, ka gāja no pelnu trauki iekšpuses , 
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tīra meliem .Man iet prokuroram , bet man nav sekot līdzi 
lietu trūkuma liecinieku .Uz Vecgada vakarā 98/99 -
varoņiem av bar .Salreu Estarreja vikonts jāja programmu 
, kurā: 12 zvani, vienā naktī [ dienu un ] ... DJs par 
kontroli iedzīvotāja Sergija viesu DJVicky un inkognito 
.Vidū partijas un lai ģērbties mani doties mājās , lai pusei 
, un mani draugi parādās , izbāzt visiem klientiem no bāra 
, kur viņš bija , ka naktī porter gada beigās .Domās likt 
apšaubītno alfabēta secībā , un domāt , kaab vai ABBA 
bija ļoti priekšā es domāju izveidot drošības sistēmu 
vīriešu vidū tipam winking vai pieskarties un sajust viens 
otru , un staigāt visu ātrumu, lai redzētukas bija ļauns vai 
ciešanas un palīdzēt.Skatīties TV un es domāju, kājenes 
satur ziņas , manuprāt, es redzu , ka kanāla FTV , un es 
domāju, ka dienā, saņems Nobela prēmiju .Es esmu 
domājis reiz ēst cilvēka orgānu un bijapārtikas veikals , 
lai kilo , ka dienā domājastikla lauskas uz ielas bija 
dimanti , vēroja filmu pakampt / cūkas un dimantu filmu 
Aveiru , kad es domāju , iraktieris no filmas ,sāk izņemt 
savus apavus un iegūt , un no kino , tā bija mana filma 
.In Estarreja skrēja gala brīvību rīkoties pie upes un domā 
par kāpšanas uz kokiem , metho puse ķermeņa upē , un 
es domāju, ka es esmuģēnijs un ka mr .Republikas 
prezidents ir vērojama mani, man ir kontakti ar govīm 
ganījās un mēģināt sazināties ar jums manas domas .Es 
domāju, ka tie ir mani nozagt idejas un padara mani grib 
ļaunu darīt , es sāku justies dīvainas lietas , izolēt mani , 
bija lietas, piemēram, apgrozības visu telpu , lasot 
psiholoģijas grāmatas , lai mēģinātu saprast, kas notiek 
ar mani , es sākumurgojošs , murgiem no vajāšanas , vai 
ka viņš ir skatīties un kontrolē , vai nu televīzijā vai avīzēs 
no dienas , domāt , ka mans tēvs varētu nopirkt man 
joslu, un tas bijalielākais pasaulē , veikti tikai dīvainas 
lietas vadošosmani vecāki izsaka nopietnas bažas šajā 
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vispārējā kņada kāds prasa GNR un ugunsdzēsēji 
joprojām transporta mani uz slimnīcu , kas ilga straumi 
stundas gājienā līdz es esmu konstatējusi militāro no GNR 
kurš man pateikt , "mums bija tikai meklē jums"Es esmu 
nogādāja slimnīcā Aveiro , pēc tam, kad psihiatriskajā 
avārijas Coimbra .Veikusi ugunsdzēsēji sasprādzētas 
Gurney pēc sarunas es domāju es ņemšu injekcijai un 
man būs ar meitenēm pēc apspriešanās ar galvu 
psihiatrijā , bet tikai paņēma injekcijas ... Kad es 
pamostos es atrodos telpā psych palātā ! ?Bēgt , es 
paņēmu taksometru un devās uz Koimbras kurEstarreja 
teicataksists gaidīt un devās brīdināt manu māti ... 
Nākamajā dienā es sliecos iedzert tableti nosūtīto psihiatri 
nezina tas bija mērķtiecīgi justies slikti , lūdzotnovestu 
mani uz slimnīcu , palika vairāk nekā 20 dienas saskaņā 
fiziskas drošības sistēmai , kas ir saistīta ar jostu gulēt !In 
Estarreja laipniintermarche man likās ielūgumu ievadītu 
kaimiņu māju , es atbraucu , lai ievadītu dārzu domāšana 
viņiem, ka es bijuzaglis , un pat izdevās iesniegt sūdzību , 
bet pēcGNR teica, ka viņš bija pat meklē mani un aizveda 
maniuz slimnīcu .

Tur ir izbraukšana salīdzina ar zemestrīce sociālajā dzīvē , 
kļūst vājāka turpmākajos gados , es atnācu, lai ir bailes , 
piemēram : iet uz kafejnīcu , baidās, kakauss krita un 
cilvēki komentārus par manu vārdu.

               Kā 3ºescriturário 1999. gadā bijasadalījums 
pasta un reģistrācijas apliecību uz laiku descolorei matiem 
, izplatot pasta auto pat bez vēstules , perimetrā rūpnīcas 
, kur tas tika brauc 30km / h , gribēja sajust pirmo reizi 
automašīnuiegūt būt nelaimes gadījums atstāj buferi un 
pat bija pamatot.
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               Man nav gulēt , jo tā nevēlas gulēt es gribu 
dzīvot šeit , nevis šķērslis , kas uztur mani nomodā es 
saskaras ar to ar bezmiegu .

               Es uzņemti internātskola Luis de Camões , 
Portugāles lika līdzvērtību 11 vērtībām, un izsekot ceļu 
kredītiestāžu vienības vidējās izglītības .IPJ paziņojums , 
īsteno informācijas animators funkcijas, piemēram, 
stipendijām , no 1 marts 1999 līdz 5. februāris 2000 
devās uz skolām, lai reklamētu veselīgu uzvedību 
jauniešiem .Es sāku redzēt tiešsaistes pornogrāfiju un 
kontaktēties ar tērzēšanu ."Pildot savus pienākumus , bija 
ieinteresēti un dinamiska spēle pilnībā savus uzdevumus , 
jo īpaši pakalpojumu lietotāji ,informācijas , kas interesē 
jauniešus izplatīšanu ,atjaunināšanu informatīvo atbalstu 
un saskarē ar Portugāles institūta jaunatnes" Aveiro , 
March 09 2000. es devos uz Tenerifi vien pēdējās dienās 
sāk domāt par sieviete manā dzīvē, un es rakstīt 3 kartes 
ar nosaukumu Raquel Mamede - Bombarral Portugāli un 
pēdējā dienā es saņemt telefona zvanu viņas Bayou 
simulētsliktspieejams kopā ar draudzeni laikā man būs 
dzīvoklis būt ar Raquel un pavadīja pāris stundas, es 
atrast sevi ar ex .Draudzene likt fiksētu karoti zvana un 
redzēt,mans draugs lekt no viena balkona uzotru 
brīdinājums manbijušais .Tā kā pēdējos mirkļus viņa 
izlēca pārāk , un nāca pie manis Es skrēju uz istabu 
dzīvokļa un paslēpa mani zem loksnēm manu labāko 
draugu, tajā brīdī , un viņa jautāja, kur bijaFilipe un es pa 
kreisi lapas un teica she'm šeitaizbēga dzīvokli es chased 
pa ielām turpmākajos nodot jums triks , lai iegūtu 
klusums viņu uz leju .Es varu vidusskolas diplomu 
1999/2000 pieteikuma galīgo šķiru 16 punktiem - olnīcu 
11. decembris 2000 , bijaskenēšanas starpdisciplinārā 
jomā kreisi pusi un pēc tam devās šeit secina piegādāt 
citu skolotāju , pavadīja divas dienas doties uz savubirojs 
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atvainojoties par to, ka nav godīgi skolotāja padara tālāku 
pārbaudi un piešķir 20 piezīmi ,maksimālais punktu skaits 
par parasto skolotājam bija 16 punkti .Es saņēmu 
piezīmes no 11 līdz portugāļu , angļu 15 , 15 Francijas , 
17 starpdisciplināro jomu , 18-18 filozofija un 
datorzinātne , kopēšana eksāmenos tā kļūst iziet kursu 
.Studējot strādājis pusi mēness devās oficiālā viesnīca ar 
profesionālo kategoriju " uzņemšana praktikante 2. gadu 
", jo dienā 8. februāris 2000 līdz 31 maijs 2000 " ieguvusi 
zināšanas šajā viesnīcā sekcijas reģistratūrā / konsjeržsun 
bārs .Demonstrēja visā šajā periodā lielu jaudu , lai 
uzzinātu , neparastu centību un atbildības sajūtu.Mēs 
slavēt jūsu pieejamību un savas attiecības ar mums 
visiem.Ovar 28/07 / 00.aqui gulēja viesnīcas numuros 
bija pusēm bārā un devās uz baseinu , ja nav , kas ir 
atbildīgas .Bija disciplinārlietu par uzbrukumu kolēģiem 
joslā , jo tas man lika justies mazinājusies , jo viņš zināja, 
ka viņš bija hospitalizēti psihiatrijā .Tad es devos uz 
Lisabonu un ieguva counter darbinieku darbu kādā 
kafejnīcā tirdzniecības centrā bijaimaviz 2000. gadā bija 
paradums apmeklē naktsklubs tirdzniecības centrā , kur 
viņa dejoja līdz maziņš stundas iztēloties sev labāko 
dejotāju brīdī bija kopā ar manipudelepopper'so kas 
ieelpot pirms ieiešanas darbu , piemēram, smaržas un 
apskatīt debesīs pie viesnīcas Sheraton , šo pudeli bija 
mana 2. pieredze ar ķīmiskām vielām , bet devās atpakaļ 
, lai to izdarītu ne es mēģināju šo manā dzīvē.Piedalījos 
personāla Estarreja Carnival 2001 - Meteņdienas vai neko 
!Meteņi vai neko !Deklarācija rātsnams olnīcu - dalīšana 
kultūras , bibliotēku un vēsturiskā mantojuma .Apliecina, 
ka viņš tur pozīciju administratīvais asistents , uz līguma 
pamata uz noteiktu termiņu 2001. gada 6. augusta līdz 
30. 2002.gada maijā klientu apkalpošanas pakalpojumu 
pašvaldības bibliotēku olnīcu un muzejs Julio Dinis -
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mājuOvarense ", kas guvusi lielu atbildības sajūtu un 
saistībām", bija bibliotēkas dokumentu un sniedza pazūd 
reģistrāciju " bezcerīgiem gadījumiem ", 2001 - GNR 
slimnīca starp Leiria Leiria un kaujas pastāvsūdzība radio 
kravas automašīnas vadītājs , kurš gatavojas 
sagrauttranzīts , bt sauc uz skatuves pēc automašīnas 
rebocarem saka, nav sods , zvanu papildspēki un novest 
mani uz slimnīcu Leiria roku dzelžos .Caldas da Queen 
domāja redzēt snipers un cilvēkus, kas skatījās windows 
26/11 līdz 07/12 2000. slimnīcas bērnu d .Pedro 2001 -
man nav burtu pa DGV homecoming ar transportlīdzekli , 
bet nav vēstuli un nekad atgriezties dzīvot saņemtu 
vēstuli no tiesas sankcija mani ar ļoti nopietnu pārkāpumu 
soda (bez minimālā ) atcelšana periods 30 dienas , 
ņemvēstule DGV , kas ir ar viņu un saka , lai otru, jo šī 
likuma būtu vadošs līdz mazāk kā 2 gadus .Es pat roll 
savu istabu un domāšanu , kas bija kameras filmē mani 
un ka viņš to noskatījos ar spiegiem.Leiria domāju 
Interpols braucu strādāt kopā ar mani , jo man 5.01 
santīma .Benzīns un maksājot 5 € konstatējot , ka viņš 
bija atklājis formulu, lai uzvarētu , un kļūt par miljonāru 
.Šajās dienās es domāju, man bija krievu spiegus zem 
automašīnas .Es domāju, ka es esmu burvju un es esmu 
kontrolēt automašīnu ar prātu un smadzenes pielīmēts 
mašīnasautomašīnas uz arvien konstanta rotācija, kas liek 
man uzdrošinos ar ceļa vidū apakšveļa ar veselīgs bumbu 
riska šajā bumbu bijauzsākta testēšanas risinājumu 
karaliene un skāra zemi priekšā tiesā , un piegāja pie viņa 
jumta.Es pārtraucu ar GNR brigādes komandu no b5 
uzskatīja reģioni Coimbra un Aveiru sāk būt veikšanu 
ideju un klēpja laikrakstu automašīnu velk rīkojumu bt 
Leiria .Liscont paziņojums - Konteineru operatori strādā ar 
praktiķis kategorijā administratīvi .Laikā , kad es varētu 
gulēt uz tualeti Liscont , man bija divi mēneši bez 
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smēķēšanas hašišu , un , kad es atgriezos tas sāp mana 
galva sāka problēmas ar pamešanu Liscont dziļu mīlestību 
, mīlestība cieta bija jūtama arī aizmirstsapakšējā puse 
zaudēja nožēloja grēkus un dzīvoja.Devās zem mākoņiem 
lidoja zem debess bijis planētas Marsu un Jupiteru uz 
Marsa , es nolēmu jūs mīlu un Jupiters bija jums šeit ir 
mana būtne , kas peld no planētas uz planētas pildspalvu 
bija spēks , bija enerģija , prieks bijakaut kas nogādāti 
mīlestību zieda forma .Bija saules spēku , pārcēlās 
piemēram saulespuķu , bija labprāt ar nežēlīgo vajāšanu 
kaut dedzināšana bijasapnis ,sasniegums ,mērķis , viss ar 
aizrautību , bez dimensija bija liels , pārsteidzošs īss ļoti 
mīlošs .Es paskatījos ārā pa logu es pamanīju pie 
horizonta pavadīja skenētaspartija izskatījās priekšā es 
redzēju savu zvaigzni , bija izcili Mirdzošais paskatījās es 
redzējumēness bija mans un jūsu , bija ainavu , ceļojumu 
, izmantojot jūs ceļot uz zemes un zemjūra , kam jūs 
iekarot braucām pa sauszemi un ar jūras bija tikaimēness 
gaisma .Bija, ka ilgojas , vēloties , vēloties , mīlošs , 
domāšanu , sajūta .Es nokavēju jums un vēlas , ka jūs 
šeit , vēlas sanāksmi , tevi mīlu , vienmēr domāju par tevi 
un sajust savu klātbūtni , kur ilgas pēc mājām un dzīves 
bez jums , domā , grib , jūtaties jūs un mīlu tevi 
bezredzēt, vēlos jūs ar 5 maņām : redzes redzēt jūs bez 
durvīm , bez smaržas smarža tevi , dzirdēt jūs dari bez 
trokšņa , garša iepriecinās mani nepierādot tevi un tev 
pieskarties nepieskaroties .Atgādinājums , ka esat cietis , 
filcs , mīlēja , dzīvoja , nekad mīlēja cits , kas noskūpstīja 
tevī , es redzēju , es went're mīlestību , kas vienmēr 
atcerēties .30. maijs 2003 ,laulības mīlestība martā 
mauru Filipe 2. jūnijs Lisabona -... Havana Madrid Madrid 
Madrid 9. jūnijs 10. jūnijs 2003 Lisabona doties uz Kubu 
un Havana iegādāties $ 100 marihuānas , kas tiešām sūkā 
.Man bija četri mēneši bez smēķēšanas locītavas pirms 
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pievienošanās , tad kūpinātas un sāp mana galva 
bijasākums intrigām ar boss un beidzās saņemt zemu un 
doties meklēt darbu .Fakultāte vēstuļu gulēja klasēs un 
kūpinātas manas locītavas .Town Hall Library Lisabona 
Orlando Brook bail saskare arjaunākā radīt fobiju veicot 
darbības ar tiem , strādājis vienu mēnesi ilgu 
atvaļinājumu mani .Pēc vēlas precizēt dažus šaubas ar 
izciliem tehniku   , teiksim mani atmest un iesniegt 
slimības atvaļinājumu - nosūtīja vēstuli prezidentam ISEL 
ar diskrimināciju konkrētu faktu nevar iet vannas istabā , 
un ļaujiet siera tosteira , pa kreisi ... Es uzrakstīju dzīvību 
neapmierinātību ar gandarījumu par pastkarti no CTT un 
nosūtīja sevi to saņemt .Nosūtot vēstuli prezidentam 
republikas dod vērā manu pēdējo 8 gadu laikā .Bezdarbs , 
sazinieties ar sociālo nodrošinājumu Lisabonas pilsonis 
veikalā, kas man stāsta man nav tiesības uz bezdarbnieka 
pabalstu , ja patiesībā nācās diskutēt ar māti un sievu , 
un es būs apmācīt degunu ar domu , lai dotos noķert 
lidmašīnuLuxembourg runāt ar Barroso Eiropas Savienībā 
, lai dotu man šo darbu .Kulminācija tikaibrīdis ,brīdis no 
jūsu domu, ka , iespējams, visi pastāv ne tikai kā 
tikumīgu tēlu , bet sakarā ar to izskatu vai nosacījums 
prātu nav mirst brīdī izbeigšanas visu fizisko eksistenci un 
pēkšņi viss iet off , vaivar novest .

               Es dzirdēju balsis , ka minētā pavēle   nogalināt 
sevi , brīžos, pirms bija teicis mana sieva tā bija" hakeris 
", kurš bija profesija , uzrakstīja grāmatu , sakot, ka man 
vienmēr ir patikusi lielveikalu, lai nopirktu divas pudeles 
rūgto mandeļu un dzēra visi kopāar dažādiem tabletes 
.Mana sieva , kad viņš ieradies , un atrada pats hugging 
ar situāciju sauc par INEM ugunsdzēsēji ieradās neilgi pēc 
un deva man eļļu, kad es mosties es esmuautiņš slimnīcā 
.Dienas vēlāk stāstīja mani kaimiņi , kuri bija 
bijušimijiedarbība nāca pie manis teikt kafejnīcu tuvumā 
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nebūtu kafejnīcām , kuras devās 02/2007 1st pašnāvības 
mēģinājums .

               Ja iztvaikot mani, ja mana dvēsele , nekas 
paliks noslēpums plus gruveši , aizmirsusi fantāziju 
.Parādījās no gāšanu pludiņi slinkums cita brīža , īpaši 
.Trūkums , ja viņš pieskārās un redzēja savu pasauli , 
būtu nešķīsts , bez izslēgtu touch jutību , vismaz uzskata, 
ka kāds pārspēj manu realitāti .Mans skumjas ir vienkārši, 
kā visu laimes sasniedzamo kā nesasniedzams .Ar burvju 
, bez ironijas , kas dienā jūs sakāt , pieskarties un sajust 
man, kā tu skaties uz mani , un redzēt, kas es esmu , un 
nevis to, ko es jutu nekad tik daudz ciešanu, kas vēlas 
nekas vairāk , mirst , lai jūs caur mani , lai jūs rakstīja tā, 
kacieta un nekad nomira , un jūs nekad tiks zaudēts tikai 
jutos blakus jums degošu sērkociņu dedzinošas sāpes 
manī , kas beidzas tad, kad visi sadedzināt.Nekad bija 
jums , starp citu , kas jums teiks, ka jūs ciešat , jo jūs 
nekad pa kreisi , un zinu, ka jūs mīlēja un vienmēr mīlēs 
tevi .Tas apstrādā slimnīcā un Cabral kariju , kas bija " 
komā " un nāk nomodā un redz tikai autiņš , neatceros 
saruna ar psihiatra , kurš tomēr dod mani atbrīvot 
pasūtījumu pēc līguma atbildības atcelšanu .- Domāju 
šaut dzīvniekus no logiem grīdas un bija idejas iznīcināt 
vai nogalināt cilvēki jutās lieliski traucēkļiem ķermeņa 
griezumiem un plēstas brūces teikts ļoti satraucošs garu 
un emocionāli maisa vēlme , es lūdzu Tevi man buču , 
piemēram, tiem, jūs zināt ?Dodiet man buču slēpta, 
piemēram, tiem surripiámos otru, kadvēlme pieauga dod 
buču , mīkstu, no tiem , jūs zināt .Salds , salds zināt jums 
.Es jums skūpsts no manis .Ar visu cieņu , ļauj jūs un 
mani !Ko jūs domājat par mani , un es no jums ?Es estou-
pateicīgs par to, ka man nolasīt , sapratis varbūt !Iet no 
apsvērumiem jau lasīt man jau ņēma savus elations 
vismaz daiļrunīgs neiesaiņotu dāvanu juridisko stundai jau 
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pusnakts dievkalpojuma vai spēle gailis , kas iršausmīgi 
jautājums! ?Pārdomas par saprotamā komunikatīvo 
ekstazī līdz minimumam un klusēšana, atbalss , kas mūs 
šķir darbojas ir vārdi sāpes pat vienkāršu noraidījumu 
dedzināšana.Nepārvarams šķērslis fiziski, bet ne 
hormonālo un garīgo ķīmijā spilgti .Debess ķermeņi 
iebrukt mums uzplaukumu elegants .Meklējot mīlestību 
āboliņa , jo bagātība ir izprast daudzpusīgie būtnes un 
vienmēr ar kaut ko , lai pievienotu šo viedokli .Vēl viens 
papildinājums ,turpmāks pieaugums, šī vēlme pēc 
līdzjūtības un maiguma , ka trimdā mūs reprezentatīvo 
pašcieņu sociālajos medijos .Apskatīt perspektīvu sevis 
vienu un nedalāmu , nevis atsavināt nevienu vēlmi vairāk 
vēlmēm , kas rodas apli .Šis zelta loks , ģilde par 
godprātību un lojalitāti un cieņu , ko galvenokārt noteica 
neeksistē .Mēs esam tīra un savvaļas aktā arī tā , un 
nekas vairāk savtīgi nekā man, kas tikai tik vienmēr 
aizskar citu ar viņu viedokļa .Iekaisusi prātu spēj 
vienkāršu ideju apmaiņu , ir steidzami aicinājums veselo 
saprātu .Kad mēs dodam , vai celt sevi arotru .Nekas 
vairāk triviāls noraidīt to, ko mēs negribam , tas ir viegli 
.Mīlestība un mīlestība ir drīzāk jūtasotru un nav man 
.Konstruktīva attieksme saikni starp mums ir .Iespiests 
instinktīvu uzvedību tikai domā par mani , tad uz mani , 
un tagad man ir atkal .Konflikts , jo viens ir man 
pārvērtās par " I ", un jūs nekad zināt, cik labi " paši ", 
mums ir sniegt atbalstu viens otram .Tas ir sava veida 
nāk pie mums , kas vienmēr ir atvērts .Uzmanību uz " I" s 
pašu, lai būtu kopā ar jums pieder maskas un egoismu , 
ka līmenis ir .Nubruņas es jebkad būtu va- tik sadalīti pa " 
TU ", kas pastāv un ka ir " ES" vairāk " ES" , kas pop 
bruņas .Mīlestība : mīlestība uzvar visu .Augusts 2007 
šķiršanās ... putojošā Light - samazinās un burble , 
atšķaida un izplešas filiālēs neprātīgs vēlme , tā ir ilūzija , 
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jo visas acis , kas pēc tam drupināt , kad saskaras ar 
ārējo realitāti .Apveltīts ar ļaunuma un viltotas sporādiska 
trakums putojošās vēlmi kā mīlestība izplešas un 
piesārņota , aizņem visas domas un ļāva dominēt un būt 
valdonīgs , tas irapmaiņa enerģijas atdzīvināšanas 
,gaismas saturs ir tur .Lit debesis , nekas spēcīgāks nekā 
vēlme sasniegt perfektu līdzsvaru spilgti debesīs , jo viņi 
ir zvaigznes , kas dod viņiem dzīvību un pārvietot idejas 
vai faktiem domas , vēlme betona , nekas skaistāks par 
debesīm lit ar enerģiju šī constelaresprasa pastāvīgu 
sadarbību starp zvaigznēm , unjauda zvaigznēm ir unikāls 
.Tas biedē man, kā enerģijas izgaist dūmu bez liesmas , 
ti, nav vēlas interpretēt kosmisko realitāti .Esmu vīlies , 
kadvitalitāte apspiesta ar izmitināšanas un kristalizācija 
jūtām neapšaubāmimaska   politkorektuma .O dvēsele 
kļūst jums par burvju un lido prāti , kam nav impulsu 
strāvu patiesiem faktiem un mainot lietas mainās soļus un 
ciklus , par kuru visi iet un attīstīt , bet nekad ceļā bailes 
un ciešanasjūtas.Atbrīvojiet sevi un paplašina jūs ciešat 
un īpašimutācijas dzīves , šīs izmaiņas , kas vada mūs 
.Gaisma no dzīves, iegremdētas neprātību kaislību .Kā 
Nāciet ?Instinktīvi patīk un vēlas būt mīlēts, kaislības un 
vilšanās atvērt vairākas ilūzijas .Maldās un love me 
koncentrēties un koncentrēties visā metodoloģijai 
mīlestības patiesības , kas atskan jebkuru nepatiesību 
.Kails mīlēja spēlē laukumā mums ir darīšana ar patieso 
identitāti ir , tāpēc jābūt mīlēja prasa mums dziļu izpratni 
par to, kāpēc tiek mīlēts , un tomēr irnepieciešams 
auglīgs labas patikas atbildēt un mīlēt arī šis dialektika 
tiek prezumēts1 + 1 = 1 , ja loģiski nevar baudīt neko 
.Tātad loģiski 1 + 1 = 2 , pareizi , betrīcība nebūs 
produktīva , jarezultāts navtehnisks sasiet attieksmi un 
vērtības un uzvedību vispār , tā ka tad irvienota pozīcija 
vidū lovemaking .Saprot un tas ir taisnība tikai avots 
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prieku , vai arī individuālisti vai cits pasākums ir domāts 
prasību kā patiesu brīvību .Nu , es neesmu dzīvojis 
pietiekami, lai pārvarētu šādus pasākumus , loģiski vai 
neloģiski būs kritēriju daudziem no jums , es gribu lai 
būtu pilnīgi pārliecināts , tāpēc es iedomāties mani ass 
laiku pa laikam , un šodien ir tikpat kā ēzeļiTā, piemēram, 
ir diezgan mākslīgi ēzeļi, muļķo , kas patiesi stāv dažreiz 
šo lomu , ņem savus secinājumus.Es neesmu šeit , kas , 
starp citu par muļķības ir bailes , un attieksme , kas nav 
obligāti , jo traks ir tikai atsevišķos gadījumos un tad, ja 
tas , ko citi, ti, bieži vien ir atkarīgs no " biotopu " 
.Novirzot daļu no šī pamatojuma , tad es gribu teikt, ka es 
esmu traks , es pieņemu, ka patika daudzi cilvēki , un līdz 
ar to , mēs nekad nav apmierināts , mēs gribam vairāk 
mīlestības un arvien vairāk un vairāk , kāpēc tik mīlošs 
ambīcijas kā es uzdot jautājumu .Retreat pateikt sekojošo 
, visi ir brīvi izdarīt muļķības mīlestībā , mēs esam 
neaizsargāti un bieži manipulē .Mēs gribam ticēt, ka tā ir 
taisnība , ka mīlestība , kāpēc , jo mēs esam mīlējuši , ka 
sajūta, ka modina simpātijas un izraisa dzīves gudrības

11/2007 2. mēģinājis izdarīt pašnāvību ar tabletēm 
,eskalācija karija slimnīcā un Cabral tikko ieiet palātā es 
esmu vērsies ar māsām ", tad mēģina nogalināt šoreiz ar 
benzodiazepīnu ? ! " , Pēc analīzes esmu intravenozi 
shotadatu ungushing asinis .

Dzīvojamā mirst starp dzīvību un nāvi ?Sakta !Piedošana , 
tas ir ievietots ?Skaidrs , kurš nekad nogalināja ?
Ikvienam ir atlicis dzīvot mirkli bez izņēmuma visi letālas 
drīz domāju, ka mēs mirs drīz, un tad mēs dzīvojam ir tik 
pretrunīga izsmiekls .Pēc manas dzimšanas dienas 
mēģinu iet " tālāk ", vienojoties 20 stundas pēc tam, kad 
pilnīgi kropliem un nomierināt ar sedatīvu , atkal izdzīvoja 
.Piedalīties atklātā procedure'm izvērtētas vilnis 
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administratīvās tehniķis kāda trešā ārsta komandā, un ir 
17.41 valore atzīmēt uzņemšanos otro vietu konkursā 
,naktī pirms nebija gulējis un bija smēķējuši vairāk nekā 
10 šuves , intervijubija no rīta .Šo medicīnas skola ostas 
.Kur dienas vēlāk es saņēmu iet , jo viņš bija ar domām 
par pašnāvību un kur man pat nebija izpildīts , es gaidīju , 
bet man bija pietiekami daudz gaida.Gaisma man atsūtīja 
virzienā pašreizējās ekstāzē sadzīvē, apgaismoja mani 
slimu nākotni un nepamatoti , tad jā , pērkons up 
kaušana mani un mirgo kā attīrīta Dynamite letālu baudu 
.Tātad, jā dziedināja atstājis kaloriju dzīļu stingrību un 
precizitāti .Es nezinu, ja es atdzīvoties pagātni , jo es 
baidos, ka viņai nav varas .Tātad, ir divi poli , divas 
galējības , un mani pārsteidzapozitīvi un dzīšana , 
nevismelnā un haunting .Šī gaisma nāk no emociju 
skaidrības un racionalitātes tiešā krēslas un impulsīvs bez 
pārejas un necaurspīdīgās sajūtas , kas nav iestrādāta 
jūtas vai pavirši uztraukums , prieks par dzīves un baudīt 
maksimālais spēks, kas mūs virza uz Zemes, un dod 
mums spēkunē, paķert talantu jums ir un izturību, kā asu 
blue ray un ventilaste karstā mirgo pieredzējušu un nav 
ļaunprātīgas un visaptverošākajām domas, kas vajāt mūs 
, piemēram, ēnas , viss ir kustība , bet tas ir klāt , un kā 
tas ir atklāts iefiltrējastad redzes sajūtas un parāda mums 
skaidrību domas caur klusēšanu reizes , un nekas nav 
teikts par to, nocietināt apskatīt un bauda Inglorious 
invaliditāti , ka citi iet caur negatīvu vai pozitīvu enerģiju 
.Ar ātrumu domas ,nekavējoties , otro, kas daļu laika , 
unlaiks ir acumirklīga tāpēc nebūs samazinājumi ietvaros 
vai visvairāk smieklīgi uzvedību, jo ikvienam ir tiesības , 
vai pozitīvu vai negatīvu efektu .Ir lacerating efektu 
melnā Faíska notiek neitrālā pole vesels saprāts un 
ārprāta veic dinamiskas enerģijas un izsalkuši prieku un 
spīdeklis , tāpēc es ieteiktu jums izmantot savu enerģiju , 
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kas jāsasniedz ar gaismu un esbaterá dedzināšanas 
smaidu par pelniem ,atņēma siltuma , bet, izmisīgs kad 
jāmaisa .Citas kvadrantā ir Blue Ray neskartiem domas 
Ziemassvētku un uzsvēra, koku gaismas , kas noved mūs 
uzmanību .Tā ir šī pāreja par neapvaldīts saskaras , bet 
ne obstruktīva pragmatiskiem enerģiju , kas novērš mūs 
no dzīvo momentuzņēmums ,pērkons satricina augšu un 
saredzami ietekmē skaņas vilni , kas ražo virsskaņas 
ātrumu, bet ne tik spēcīgs, kā arī .Kas ir reāls un, šķiet 
nereāla .Dzīvemūžīgā turēt to tur iet uz leju , un tad nav 
veids, kā cīnīties pret to , ap to vai manipulēt tas irterors 
disidentu burble un kulminācija vienā punktā streikot 
prātu radīšanas, iztēles, ne tikai krāsa izsekotplaukstošu 
iekrāsoti zaļā krāsā un paķert dzīvi šajā toni dzīves 
uzplaukumu , šeit irrezultāts jūs vienmēr gribēja norādīt , 
dzīvo intensīvi .

01/2008 veikt tetovējums ar burtiem

Darklightning undzirksteles pleca lāpstiņas unspēks sakot 
luz'08 pēc tam nekad intentei tetovējums pret dzīvi

2007-11 / 2008-01 - Commercial ātri phone'mlabākais 
boss klienta pērk 5 mobilos telefonus, lai uzņēmumam , 
neierodas darbā .Jo Estarreja bibliotēkā telpā ar invalīdu 
stāvvietu sēdēja un salaiž norādošs vietas uz manu 
protestu par to, kāatšķiras nenozīmē būt atšķirīgas, ka ir 
tikai lieluma sūdzību grāmatu , un tā tika uzsākta un 
pabeigtauzpildīto plaģiātisms no grāmatas par "būt 
atšķirīgs" , kas bija vitrīna ierakstu , kas iztērētidiena bija 
pilna ar labu izglītību un etiķete ar vairāk nekā 20 
apjomiem uz banera .In Estarreja 02/2008 bibliotēka 
Walk ar zilu ķivere darbiem un kā darbinieks par 
sabiedrisko darbu , rakstītpēc uz durvīm : in me valda 
klusums ciešanas .Apdraudēt brālis nāves , un es esmu 
radījis iestādes saskaņā ar šo maksas psihiatriskā 
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novērtējuma .Es pēc savas iniciatīvas vikonts slimnīcas 
Salreu kur es esmu uzņemti kā pacientu, rada diskusiju , 
kur un par vemšana vai ne , ir tas, kadatorsistēma 
vienīgais atzina ievadi kā slims ? !Es ierosinu , lai dotos uz 
psihiatriskajā slimnīcā Koimbrā būs sasniegusi nāk ar 
militārajiem spēkiem GNR viņi deva man braukt mājās 
nākamajā dienā .Es streikot vārdus , un es esmu mēms 
vairāk nekā 10 stundas .Es nopirku gaismas ierīcēm un 
skaņu skaļruņi 100watts papildināts cd ar anti Dantas 
manifests tika ievietots maksimālā apjoma no manas 
guļamistabas loga , uz José de Almada - vergu , dzejnieks 
Orpheus d' futūristisks un viss .HUC - Universitāte 
Slimnīcas Koimbras slimnīcas biļetenā - vīrieši psihiatrijas 
pakalpojumu - pacients tika uzņemti šajā slimnīcā par 
2008/02/02 tika novadīti 2008- 18/2 - Normal slimība , 
mainīt autiņbiksītes uz kaimiņiem , citu pretrunas arviņš 
pat devās pēc vidū ārstēšanu .Vadīja iestādes uz 
hospital'm roku dzelžos and'm nav pat redzējuši , ko 
psihiatrs ir spiesti ievērot attieksmi pret savu gribu , 
saistīta ar nestuvēm un ņemot injekcijas .Paņēmu 
grāmatas viņš bija aizņēmies un iemeta tos ezera 
rātsnamā ieņēma džemperis , ka dienā , man parādīja, 
pirms kura masa ārpus manas tetovējums, kas bija spēku 
dizaina gaismas , es atbraucu atstāt 15 eiro procesijā .Es 
atbraucu uz izsauc, Estarreja kultūras padomnieku , kurš 
nedeva grāmatas ņemti no bibliotēkas tiks uzsākta 
kriminālprocesusliktākais ircd saskrāpēts augšu undiena 
procesijā tika izmestas grāmatas gaismas avotu pilsētas 
laukumā .

               Kad es biju mēms slimības dēļ ieņemts plānu , 
brauciet ar multimillion dolāru noslēpumu es domāju, ka 
es neteikšu , jo man nav , es būšu mēms , mans dēls ar 
arābu grāmatu rokrakstā ar mani būs lielākais dārgums 
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pasaulē .

               Lomu bīskapijas Coimbra man bija 
diagnosticēta šizofrēnijas psihoze varbūt tikai kādreiz 
domāju, ka es esmu šizofrēniķis ... klausījās sarunas 
sanāksmē medmāsas , palīgtelpa gudrāk sapratu, man 
bija klausoties kolēģiem teikt, ka tā bija mana kārta... 
Viņš bija uzrakstījis ierakstu " " izbēgt briesmas "," glabāt 
pidžamu " man tā šķiet smieklīgi , kādreiz gatavojas 
palaist pidžamas ? !Lai izietu no šī piespiedu aizturēšanas 
AM jāparaksta tiesas dokumentu, kā es sekot ārstēšanu 
.Pie ieejas interviju slimnīcā Aveiru teica, ka viņš gribēja 
jāārstē ar savu pseidonīmu " Kunga gaismā", kas tikai ēd 
kritušo augļu kokus un nepatika sviestu un zemeņu 
ievārījumu .Kas bija parastie maltītes .Viņš domāja par 
pašnāvību formām , piemēram, metot man modeli 
atklājumiem utt ...

               Dzīvoju, es jūtos ciešanas , kas neļauj man 
redzēt , piemēram, ir īsta ar rīcību, kādreiz lojālas bet kā 
skumji clown'm viltus smaidu ,prieku interjeru , neatbilst 
ārpuses .Es jūtos peldēt , kas padara mani no normālā 
vietā , ceļo un uzturas vietā, kur tas ir tālu no paša 
redzesloka .Es jūtos neizdibināms solis , nedabisku 
parādību , bet gan par dzīvnieku mežonis justies nežēlību 
un ātrumu , āķis nožņaugt un nogalināt kā iedzimtas 
spēku nolēmis darīt neveiksmes laikā .Par braucienu bez 
pēdām irtēlsatbaidošs , pretīgus un patiesi grēcīgi, redzi 
zvērestu debesīs temperatūras augstumu , ziedi un aug 
vardarbīgu pieplūdumu tas ir tikaislikts laiks visu 
kulmināciju un uzlabota mežonība es dressed kā klauns 
unar vāciņu ITN - informēt Portugāle Venecuēla kafiju 
.CTT cels vēstuli no tiesas , pateikt darbiniekam , ka 
tāpēc, ka mana slimība es nevaru parakstīt , darīt manu 
pirkstu nospiedumu , ti, man bija ne rakstiski .In 
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Koimbras ,piemēram, viesnīca pret kāršu papīra ar 
rokturiem durvju slimnīca sakot , nav apnikt !Nelietojiet 
apnikt , un gāja kopā ar viņu uz rokas , ko slimnīcas 
perimetrs es uzskatu sevi pacelt lapas no koka, lapas un 
ziedputekšņi padara cigaretes ar pasūtītajiem Tomam 
iesauku " izpletņlēcējs " dokumentiem .

               Es atstāja slimnīcu pagājušajā vienu nedēļu es 
esmu nogādāts slimnīcā atkal ar vēsturi psihiatriskā 
novērtējuma saskaņā ar komandu no GNR olnīcu -
Koimbrā likts izstādi ierobežotājsistēmas krēsla ar 
konstitūciju , ko parlamenta mājas piedāvāto un atveriet 
aizstāvībuja nav autoritātes .Es gaismas un izrādīties 
gaismu sakot varu gaismas nebijušiem slēdžiem slimnīca 
Coimbra , nopirktsuper interesanti un irlielisks tēma 
tuvojās par izcelsmi velna " hashashin / skaitlis . 
"Kāpsihiatriskajā slimnīcā sajauc nokļuvis ir orālo seksu ar 
pacientu vannas istabā vīriešu un guļamistaba .Biju 
slimnīcā Aveiro un elpoja caur 5 cm atvērtu logu .Un tikai 
gribēju elpot gaisa pūšanas un ieraudzīja dārzu un cilvēki 
darbojas, un baudīt , un tikai gribēju elpot ... Feel brīvību

Turpinājums BE : dzīvesveids

True konti

Nelson Pereira krūšturi

          Tas, kurš tiek pasludināta , kas nozīmē ... dzīves 
veidu , tas ir viss , kas ir mantots no senčiem , tad mums 
ir uzdevums dzemdēt , kad mēs pieaugušiem dzīvniekiem 
, viens, kas ir pasludināta likumiem sabiedrībā, kurmēs 
dzīvojam demokrātijā .

Tas ir viss, ko mēs varam iegūt zināšanas , kas ir , viss, 
ko mēs meklējam , kad mēs zinām, ko mēs veidojam .
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Kā tas nākas ?

Jo tad, kad nodarbojas ar sabiedrību, kurā mēs 
darbojamies pēc saprāta spēku , mums vienmēr ir jādzīvo 
, lai būtupar pieņemamu mums sabiedrība uztvertu sevi 
kā kapteinis , nevar būt ļauns ir tikai vēl cienīgs, ka mēs 
varam būt ;ka tas, ko mēs dzīvojam , mēs arī zinām, ka 
tur ir no palīdzības .

Kā tas nākas ?

Tāpēc, ka mēs esam būtnes , lai kalpotu par otru , 
tāpēcproblēma pastāv ieguvis , runāt patiesību tad, kad 
ļaunumiem mani ir lielāki .

Kā tas nākas ?

Tāpēc, ka mēs varam būtsociāla būtne , bet mēs varam 
dzīvot būtne savvaļā .

Kad nevada būtnes vienāds .

Bet tur vienmēr pastāv un šaubas , neuzticība , ka 
vienmēr vajā mūs , ar kuru mums māca , ar kuru mums 
māca , un tas ir, ja mēs staigājam , kamēr mēs esam 
pārliecināti, ka jūs patiešām uzticas , tad mēs kalpot 
mums labi, jo mēs praksē labi .

Mēs vēlamies , lai iepriecinātu visus lasītājus , kas var 
lasīt grāmatas , šīs manas grāmatas , jūs varat atrast 
jebkurā grāmatnīcā , kur viņi var apburt tēmas viņi vēlas 
dzirdēt un lasīt savā gultā .

Tā būslaba kompānija kādreiz lasīt un redzēt šos stāstus , 
kā taisnība.

Jo viņi jūt, ka, piešķirot patieso pieredzi tiem, kuri pieļāva 
kļūdu , bet zināja mani dziedēt no visiem ļaunumiem, kas 
vajā mani .
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Kāda būstēma šajā izdevumā ?

Peld ar ziņojumiem , tas var būtjautājums, kas nebūs 
pārāk šokējoši , negribu šokēt lasītāju , bet ziņojumi ir 
patiesi , un tiek ziņots tādā veidā, kas bija dzīvojusi 
tiesiskā veidā .

Jo es bijupieredze, likuma ietvaros , domāt , iedomāties 
tūkstoš lietas , sajust ādai reālu justies dzīvnieku instinkts 
.

Mēs gribam uzvarēt ar spēku , un mēs jūtamies kā tādu .

Outlaw , ka ir tas, ka mēs visi uzzinājām, ka mēs varam 
atrast unsvars , kas nāk tā, ka mēs izmantojām, lai 
dzīvotu, jo neskatoties uz visu to ļaunumu , ko mēs 
darām , tā nekad nevar uzskatīt par ļaunu .

Es domāju, ka tur būsreinkarnācija katrā .

Ambition dzīvot , mēs vēlamies, ir dzīvot tādā veidā, ka 
mēs atrast viegli, bet tas nav viegli , un tas ir grūti, kad 
mēs samazinājās tiesību joslā , un tad, kad mums nav 
naudas , lai samaksātu par labu juristu , mēs maksājam 
augstāku cenu .

Kā tas nākas ?

Ja mēs neietilpst žēlastībā , mēs nevaram būt smieklīgi .

46



Kāpēc vienmēr dzimst ar mantojumu progresu dzīvē , 
mēs varam arī mācīt un izplatīt rūgta dzīves pieredze , un 
es esmu joprojām maksā par to !

Esmu dzimis Āfrikā , bija trīs māsas :Elvira , Candida un ir 
.Yeah turlabs sākums ,stāsts, kas varētu būtizcili stāsts , 
bet tas ir noticis , lai būtutik labs dzīves stāsts .

Es nejutos daudz ļaunos , kas veic šo funkciju , tā sauktos 
cietuma apsargus , vienmēr uzskatīju par tiem 
ienaidniekiem nevēloties pieņemt, ka patiešām varētu būt 
mani pie āķa par šo spriedumu .

Pieļāvusi vairākas noziegumus gar manu ceļu , kā man 
gāja dzīvē .

Viņš izmantoja šo terminu bija slengs , ar kuru mēs 
jārisina , bijaforma slengs , vai arī mēs varam arī gājām 
termiņu.

Bija vietas, mēs meklējām undzīvesveidu , kas vienmēr 
celta bijapiestātne , kur bija vardarbība vai nav atrasts 
vardarbību vilinoši , vai provokatīvi , jo mēs patiešām 
justies labi , ko mēs darām .Tas ir labi uzskatīt acīs 
sabiedrības , jo neviena sabiedrība nevar pieņemt, ka citi 
varētu dzīvot noziegumu , ja tas netiek uzskatīts par 
nepieciešamu patēriņš vielām, kas var šķist briesmīgi 
slikti , bet viņi pastāv .

Un kā tāda mums visiem ir netikumus , bet kā tādi 
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vienmērslikti, ja mums nepatīk , ko mēs vienmēr bija 
nemanāms , kā ļaunumu , bet tā ir lieliska vīzija par to, 
kur mēs visi esam radīti , ir mūsu līdzekļi 
unlīdzāspastāvēšana padara mūsu apmācību mēs gribam , 
un ir mērķis dzīvot labi un būt labāk nekāciti .

Tur būs daudz Picardias cik pissed off manu radīšanu , bet 
pa vidu šiem bastards tur bijameitene , man vienmēr 
patika viņu , jo es satiku viņu , darīja to pašu dzimšanas 
dienu , kā man.

Kā vienmēr patika viņu , jodienā es satiku viņu , man 
vienmēr patika , viņa dzīvoja kopā ar mani un dzīvoja ļoti 
daudz ar manu māsu , bija attiecības, pārāk daudz no tā , 
tā nebija mīlestība no pirmā acu uzmetiena , tic un tic , ka 
nekad nebūs sievietekā mīlēja, ka ,pirmo reizi es 
noskūpstīju tevi , es jutos patieso lauva , mēs visi vēlētos 
redzēt sevi savannā .

Kam ir tiesības uz dzīvību , kas vienāds ar visiem 
cilvēkiem ir sieva un ģimene .

Pat pieņemot to par dzīves esmu dzīvojis , un šī mīlestība 
pastāv tikai vienreiz dzīvē , nejūtasgudrs , ne nekad nav 
uzskatījis sevi par tādu, bet es satiku tos visus , tika 
integrēti vienā vai otrā veidā , visimums savukārt , maksā 
lielu rēķinu , bet tas viss tāpēc, ka es gribēju, lai būtu 
laba dzīve .

Viņš bija labi, ko viņš darīja , es sāku darīt laupīšanām , 
zādzībām sākāsvienkāršākais, bija daži , draudot pielietot 
ieroci .Bet pēc degradei man ar pārmērīgu patēriņu 
kokaīna , es jutos labi par smēķēšanu un nevēlējās atstāt 
.

Viņš ņems mani nesakarīgs , bet nekad uzbruka kāds 
manā kārtās , ja nebija nekādas reakcijas , nav 
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nepieciešams lietot vardarbību , kur varētu mazināt tiesas 
bāri .

Es zinu, kas staigālietus kļūst slapjš , tikai gribēju, lai 
iegūtu naudu vai iegūt vērtības , kas atveda .

Daudzveidīgs vietām , es uzaugu uz galu , Lisabonas 
vienmēr ir bijis jautri man , uzskatīja, ka šī pilsēta kā es 
jau lasīt vēstures grāmatas, pilsētu vēsturisko un kultūras 
vērtību .

Es redzējuprogresēšanu ar labu dzīvi , lai varētu dzīvot 
dzīvi encordeirada kā tādu , ti, tikai gribēja naudu , es 
zināju, ka man bija labi, es tikai gribēju naudu un jutos 
slikti šie tiesību akti , tikai gribējis , lai apmierinātumana 
atkarība un sajust sociālajā , sociālo vidi , lai būtu labi ar 
cilvēkiem un justies normāli , normāli vidū dzīvo 
attiecībās ar cilvēkiem .

Es jutos valdonīgs , viņa tiesāti man krēpes lauvu 
sasniegtu tās teritorijā, un dzīvojamo zonu .Tādējādi es 
saskaras dzīvi , kam sievieti !Nu ... Es pieturējos pie šāda 
dzīves pozitīvā veidā , kādā ļaunu varētu darīt, lai 
cilvēkiem , nekad nevienam nedarīja pāri tā, lai pazudināt 
otru brutālā veidā, un atstāt tos ar neko .

Tikai izmantoja apstākļiem brīdī un vienkārši darīja to 
naudu , lai nodrošinātu ātri smēķēt kokaīnu , bet vienmēr 
prolonguei to, kas bija neizbēgama, kas ir tas, kas nav 
dzimis cilvēks , vai pat varbūt mēs varam iemantot 
iemesls mācītieskā tas ircilvēks, kurš dzer alkoholu un 
smēķē narkotiku reaģē dzemdēšana ar gēnu iedzimtība , 
kas ir palicis , ko rezultātā apaugļošanās .

Es neesmu" eksperts " šajā jomā, lai atšifrēt to visu un 
spētu nodot lasītājam šo līdzību , veidu runāt par to, jo 
man bija par to runāt , ir veids, kā dzīvē .Dažreiz tās ir 
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redzējuši , kā arī, nootras puses , ir redzams ļaunums .

Kā tas nākas ?

Jodzīvesveids , ka mēs uzzinājām , jo mums ir iepriekš 
referenciei , jūs ne vienmēr var rīkoties ar ļaunprātība , tā 
ir piedots , kas labi augstu novērtēti !

Kā tas nākas ?

Tāpēc, ka mēs dzīvojam tā , standarti , dzīvot sajūta 
unsajūta komanda dzīve , irforma ambīcijas varētu būt 
laba dzīve .

Attiecības sākās , man bija 22 , pievienojās armijā , bet 
negribēja iet, betlikums tika teica tā .Un tas ir tad, kad 
man bija patiesās attiecības ,kaislība , ka man nekad 
nebūs tāda pati cristina , un šeit sākās attiecības , ka mēs 
visi tiecamies , mēs visi vēlamies, lai atrastu savu patieso 
soul mate .

Viņš dzīvoja intensīvi , es jutu, ka viņa bija prom no 
manis nav justies labi , un tas ir, ja varbūt viņa paņēma , 
lai būtu nedaudz lielāka vara pār mani .

Viņš mīlējameitene bija greizsirdīga , bet tas nebija 
insanely greizsirdīgs , bijaveselīga skaudība un 
greizsirdība , ka nebija reālu slims ļaunums, ko varētu 
ņemt mani piespiest palikt ar mani manu uzlikšanai .

Kā tas nākas ?

Es domāju, ka man, un tikai tad, ja zaudēja zaudētu 
sieviete manu dzīvi , bet tas ir noticis .Es gribēju iet uz 
Bairro Alto un viņa iet uz diskotēku mazajā jomā, mēs 
diskutēt un tas, kur mēs nonācām , varbūt tas nebija 
viņas griba ,vecākais brālis nekad pieņēma attiecības, kā 
arī.Man bija cīņa ar viņu , bet tas bija pirms sāk mīlēt tina 
, bet iztērēti bijabrīdis apstāklis   , bet es viņam patika , 
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bet viņš nepieņēma manu dzīves veidu, nekad man teica 
tā, bet nekad nebija tā bijaman , zinot, ka man bija labi .

Nodarīts kaitējums nav daudz , bet viņš nepiekrita manas 
attiecības ar viņa māsa .Viņš dzīvoja kopā ar mani tikai ar 
faktu kontekstā , mēs dzīvojām tajā pašā apkārtnē , lai 
mēs tur šīs attiecības , ka mūsu radīšanas .

Viņas māte nāk no tiem , mājsaimniece koncepcija ,tēvs 
nezināja , bet tas bija labs kungsRauls .

Iemācījušies dzīvot tikai rēķina sieviešu , mēs saņēmām 
augstumu apkārtnē sludināt to nodokļuapkārtne bijabērns 
, bet bija laika izjūtu , jau mācījās .

Un šoreiz ātri redzēja , neskatoties uz nelielo vecumu , 
viņš bija , viņam bija jācīnās par dzīvi un par to, ko viņš 
bija : tēvs, māte, mājas , ēdiens nav izdevies mani un 
nekad nav mani .Jo , neskatoties uz zemo algu, kas 
saņemta mana māte , 11 bija pasakas , kas izmaksātas 
ienākumus un ir mans tēvs tikai maksā īri , tur ir, bet 
nekad nebija pārtiku .

Tātad tas bijabeigu sākums , tas ir,demontāža var novest 
pie aizmāršība , es domāju, ka tā bija viena, kas bija 
palicis man mācības, zaudēt savu tēvu nācās reaģēt tāpat 
kā viņu.

Es paskatījos uz viņu par varoni , kas ir dēls cīnās cilvēks 
pazemīgs cilvēku , vecmāmiņa , Elvira , biju ar kuru es 
dzīvoju līdz 6 gadu vecumam , līdz brīdim, kad viņš devās 
uz skolu , kas notiek, ... pieradumana vecmāmiņa bija 
veidojot man , neatkarīgi no tiešo uzraudzību mans tēvs , 
bet tajā laikā vēl bija acis plaši atvērtas , bet bija laika 
izjūtu .

Bija jēdzienu laiku .
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Vai vistīrākās ziņo, ka var pastāvēt pasaulē .Kā tas nākas 
?

Mūsdienās ikviens var doties uz priekšu ar savu dzīves 
veidu neatkarīgi no stāvokļa viņš spēlē vai sociālajā 
hierarhijā .

Tātad daļa no šīs ,jēdziens , ka tiešām neviens nevar tikt 
apsūdzēts bez konkrēta pierādījuma , ti, konkrēti .

Kā tas nākas ?

Tik reglamentē likumi , un mums visiem ir pieejami , mēs 
nedrīkstam nogalināt , zagt un izvarošana .

Bet mēs varam dublēt dawn cilvēces un šādos pasākumos 
izdevies , jostāsts ir balstīts uz to.

Mēs nepārtrauktība , ka nepārtrauktība , ka vienmēr būs 
nepārtraukta , to, kas ir paredzēts .

Un tas ir pilnīgi skaidrs, ka mēs dzīvojam par iemeslu , 
mēs neesam turpina palikt un pastāvēt uz Zemes .

Es nezinu , var mainīties šo tēmu , bet tas varētu traucēt 
lasītāja lasījumā , varētu novērst uzmanību no patiess 
stāsts , kas notika .

Bet tie ir līdzības , ka visu grāmatu laikā vienmēr pastāv , 
jo mēs precizēs labāk un darīt izprast situācijas, kas bija 
pieredzējuši .

Kā tas nākas ?

Lai redzētu , ka tas viss bija ietvaros sabiedrībā, kur 
vienmēr bijuši veselīgu dzīvi un izpratni sabiedrībā, jo citu 
acīs var pat būt Jūda , bet irļoti svarīga lieta dzīvē , ko 
sēsim iraugļika mēs gūs .

Bet priekšā , ir jāapstrādā labi , par paraugu , mans tēvs 
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vienmēr redzēja mani un gribēja redzēt, kākaralis, bet es 
esmukaralis ,karavīrs, kurš ne vienmēr var uzvarēt un 
sāka ļoti mazi .

Kad es teicu , ka vienkārši nav viegli , bet grūti , tas ir 
tad, kad man ir nodēvēts medības .

Pēc uzbruka ar pļauka sejā , ka es jutos bija tas, ka viņš 
bija zaudējis , es jutos pat acīs , viņa vēlāk mēģināja 
atsākt ar mani , bet es atteicos , un tas bija tur, ka sākās 
patiess stāsts par noziegumu , bet nācās vēsturejau bija 
atdalīta pildot sešus mēnešus militārajā cietumā 
Santarenas , bijamilitārais cietums .

Tajālaikā bija nosodīja Arnaldo , ka irstāsts par šo 
personu der par manu ceļu laikā cietumā , grāmatā 
pagarinājumalasītājs sapratīs reālo sociālo vidi , šajā 
gadījumā cietumā , brauciet sešus mēnešus tika dota 
piedošanu pāvests .

Tas bija viss, ko es varētu ieguldīt dzīvot labu dzīvi , bija 
atdalīta mani no vannu .Un ko man darīt ?Es mēģināju 
viņu veiksmi .

Joprojām got strādāt pazemes galu kā galdnieka kalps 
.Blacks baidījās mani , strādāja ar melnām kabeļu zaļa , 
labiem cilvēkiem, kuri vēlējās labāku dzīvi , ka viņi bija 
mājās .

Portugāle lūdza , lai būtu labāka dzīve savā valstī 
nevarētu būt arī tā meklēšanu, kas noveda viņus imigrēt 
pašai valstij .

Tā bija vieglāk skatīties Portugāli tuvums .

Es sāku justies tuvums Cape Verdeans , dzīvot ar viņiem , 
Kaboverde tika saukts slikti, jo tie bija , lai cīnītos pret 
nevienlīdzību un kad šeit ieradās Portugālē bija būtnes , 
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kas nebija labi akceptējusi , jo tas bija pavadījis 
karuaizjūras un tajā laikā vēl bija pissed , bijaChavalito , 
bija nomodā un tika uzsākta ko neviens nevēlas bērnu , 
es sāku klīst , man nekad nav bijis vadiador , es biju 
viens vagueador .

Man bija valstība pieredzi, kas bija pagātnē , redzēja 
atdalīšanu maniem vecākiem 8 gadu vecuma , kā tas bija 
mācās , un kā tāds jau zināju, ka tas nevar celt mani ļoti 
labi , es jutos atcelšanu cilvēks, kurš bija varonis.

Redzot šo zaudēja pat jaunībā es sapratu, man bija, lai 
palīdzētu manu māti , bet es patiesi mīlēja savu tēvu .

Katru vasaru varētu iet cauri ar to, kamēr 17 gadus vēlāk, 
joprojām turpinājās , kad viņš bija armijā , bet tad sāka 
atstatumu , kas ir dabiski.

Tajā laikā viņš bija vīģes kokamute praksē skolas 
transporta pakalpojumus , kur es pavadīju brīvdienas ar 
viņu .

Mans tēvs bijagrūti vīrs , bija grūts bērnība , zaudēja tēvu 
com14 gadiem bijaambīcija manu vecmāmiņu augt dzīvē , 
ir lielāks atbalsts , un ir vairāk naudas .

Mans tēvs ziņoja, ka viņa atlaišana bija mīlošs , tas bija 
tāpēc, ka viņam patika , bijapārsteidzīgs atvadīšanās no 
partijas , nekad redzēt savu tēvu , bet pieauga grūti , lai 
palīdzētu viņa mātei bijadēls ilgāk dzīvoja mājāsmāte .

Es dzīvoju sešus gadus kopā ar savu vecmāmiņu , bet cik 
grūti tas bija , bija no apakšas pieauga grūti, nekad ļaut 
bērniem badoties .

Tajā laikā viņš bijakalnraču .Meklē rūdas darījumiem , bet 
nestrādāja tur , velosipēdists bija arī laikā, kad viņš 
pievienojās armiju un turpināja savu karjeru tur .

54



Ir kļuvusi par normālu cilvēks, viņš tur pievienojās 
nepieciešamību dzīvē, jo tā nodrošināja , ka mums visiem 
ir nodrošināt pašpietiekamību .

Tas notika , jo viņš bijabargs cilvēks , draugs draugs , 
draugs bērniem , bet ne par daudz vārdu , bet tas bija 
cieņas un godīgs .

Tas ir tas, ko viņš vienmēr gribēja atstāt , bet tas bija , ir 
, bijaatdalīšana , es atkāpās mazliet , izbeigta ar 
turpmāku uzraudzību ceļu labklājību un dzīves veidu , 
grūtības pārvarēt šķēršļus undzīve pārliecināti darbu , lai 
nodrošinātu nākotni , lai dzemdēt , visi labi bērni , mēs 
esam cienīgi būt viņa bērni , bet arī tur bijaneizpratne un 
lojalitāti no manas puses , es kļuvukrāpnieks būt kā viņš 
teica.

Psiholoģiskā pātagas cirtiens sajūtas nāca tikai 
pasliktināsies , jo nekad got redzēt , ka laba ir jādara , 
bet saņēma tikai ļaunumu , nodalot bija tikai manas 
domas ļauna .

Un tas, kā tas viss gāja uz leju, lai nosodījumu akta .Sāka 
kur?

Tā bijaatdalīšanas , bija, kad es sāku pievienoties, 
vientulība , bet tas bija mans dzīvesveids bija garām , un 
tur es jutos droši no jāuztraucas par vilšanos , ka viņš 
jutās , bet zvērestu tur , jūs atstāt mani , nekadEs dos 
vairāk.

Es joprojām mans dzīvesveids bija dzeršana un zog , un 
tas ir tad, kad vēl meklēja un meklēja to vairākas reizes , 
un tas ir tad, kad viņa pagriezās vēlas pieņemt mani , 
nezinu, tu , kas mani ciest , es negribu atgriezties , lai 
būtu , ka sajūtabija sāpīgi , bet vienmēr bija jādzīvo , un 
vēl ir tā.
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Man joprojām ir tas manā prātā, bija iemesls, kāpēc es 
dzīvoju tik daudzus gadus cietumā vienmēr domāju, ka 
tas vienmēr bija jābūt klāt manā tāpēc man ir tik daudz 
atzinību šī kaislība , nav dzīvojuši cits vienāds .

Linhó , pēc trim mēnešiem Profilaktiskās pievienojās šai 
Linhó ķēdes nosodīja , mans stāsts sākas ap 
drosmeierobežota ar drosmi , lai kurā mums jātiek galā ar 
kādu citu pasauli , kas notiek, ir tas , kā es zinājukaceļš 
varētu būt pārāk garš noslēgtībā , pārvērtās džungļi 
palaist, tas bijavieglākais veids, kā tikt galā ar tiem, kuri 
izdara noziegumus , un atrodasķēde irpasaule, kurā valda 
likumu stulbumu , un, kad mēs lasāmar ēzeļi jātiek galā 
ar tām , bet, ja mēs esam pārāk gudri , var samazināties 
, tāpēc dzīve ir dzīve jāņem ne tik daudz pamatots ne tik 
daudzjūras , kas bija mans glābiņš , bija šī metode, es 
izvēlējos manbija uzvarēt, taču mans sākums būs garš un 
bijasatraukumu sākums , jo es atklāju sevi bez sieviete 
bez brīvības es atklāju sevi iestrēdzis , zaudēja un bija 
jauns , es domāju par visu, kas varētu būt noderīgi, ja 
gados varētu iet tur .Tātad, ko man darīt ?Es sāku pelnīt 
cieņu , tas nav viegli , pat nevēloties nokļūt vardarbības 
konfliktu , tās notiek , jo tie iet caur rutīnas, kas tad vēlāk 
sapratu ,rutīnas , ka pēc tam, kad, skatīt bija riebumu 
dzīvot , nekad domāja būtnescilvēki varētu darīt tik lielu 
kaitējumu , lai viens otru , jo katrs pārdod zāles , citi ir 
patērētāji , jo dzīvē saistībā ar ķēdi , kas griežas ap 
monopola irnarkotika , jo tas, kā es sāku smēķēt heroīnu 
, kā jau bija stājušies ķēdipārmērīga patēriņa kokaīna , 
heroīna nolēma sākt , betforma spēles , look'll dūmu 
heroīna , bet, kad es atklāju sevi bija pieķeršanās 
nevarēja darīt neko , bet es uzzināju , ko darīt, bet par to 
tiks ziņots vēlāk , tad sākttas bija, ir dzīvi , neskatoties 
ķēdes realitātes bēgšanas uz priekiem , tikai samierinājies 
ar heroīnu, lai zinātu, ka es būtu abstraktaideja par seksu 
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, ir powered by ķīmiskas vielas, kas neļauj man domāt par 
to.Man bija platoniskā mīlestība par likumīgu , un ieguvuši 
lielu mīl , bet viena lieta, kas ir garantēta , bet ne 
pietiekami, lai mēģinātu , nav jūs vienkārši vēlaties 
smēķēt , tur vienmēr iraspekts, mēs gribam būt līderi 
redzēt citu hierarhijā komanda , kojūs zināt, ka jūs 
nevarat , tas ir sāpīgi , tas ir grūti , lai kreka , es nolēmu 
nav žēl , lai ikviens , jo man bija arī tur , maksāja parādu 
taisnīgumu , bet mans maršruts bija ļoti slikti , bija 
iemācījušies šo mācību agrāk būtusisti un nebija zaudējis 
, jo iznākt vidū teikuma , bet mans tēls tika nodedzinātas 
, bija diezgan atsauce , irvērā manu braukšanu caur šiem 
gadiem cietumā , bijabeigu sākumssmagi princips , ar 
kuru es nevaru nožēlojuEs kūpināta gadiem , lai , 
piemēram narkotiku man palīdzēja atbrīvot ļoti 
nepieciešams , mēs visi jūtamies , tas ir loģiski 
terminiprieks , termini brīvība iet uz skaisto garšu , visus 
šos gadus es arī mīlu , ka es tur uzcēla , betbūs vēlāk , 
tagad es runāšu par braucienu , kas ir vairāk nekā , 
nezinu, kā viss sākās ar ierakstu , kad notiesātie , kas 
meklē labklājību , pat dzīves šķiršana laikā , bet tas viss ir 
subjektīvi, jo mūsu labsajūtunevar pārsūdzēt ikvienam, 
kas skatās uz mums , var nepatikt dažādos punktos 
,pirmais var nozagt , otrā var pārvērst vergu , darbu, 
mīlestību vai trešā persona var vērsties mājsaimniece pa 
dienu, irdaudz dažādu cilvēku iekšienē ķēdē, kas nevar 
vienmērzināt, kas iet iekšā dvēselē vai ka visiem patīk , 
daudzi izvēlastiesības nav nodarīts kaitējums , bet ne tikai 
, ka ir daudz svarīgu punktu vēl , nekad, nekad , jūs varat 
nopirkt draudzību , pat ja tas vieta ķēdē ir samaksāta 
,konfrontācija ir ļoti grūti ietvaros ķēdē, ir tie, kas ir 
nekas , konfrontācija vieta ķēdē ir brīvs , brīvs no vienas 
puses, un ir spēcīga kopumā , būtu miljardi vai viņai 
nācās atdot , lai saņemtu prom ar manibet vēlējās, lai iet, 
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lai gribēja iet cietā veidā , tas bijaveids, kā es vienmēr 
mani ilgi , lai saprastu , manas puses vienmēr bija vairāk 
psiholoģiska .

Tas bija no turienes nekad neesmu atradis ceļu labestības 
vieta ķēdē , neticēja labā , tikai redzēja ļaunums .Kā tas 
nākas ?Tā kā es jutos riebumu ar sevi , jo citu acīs bija 
tikaikuce , kuce irslengs termins, ko mēs izmantojām , 
kas nozīmē, Slacker , kurš nevēlas veltīt jebkāda iemesla 
, izņemot to, kas ir samierinājiesdarīt , vienmēr iet ceļu 
viens , kas vienmēr dod dievišķo ,jauda ir tur ,pārliecība 
par cerību un ticību , un vienmēr man veica manī , es 
redzēju slepkavību tur .

Bet, kā es biju marimbar šim, un ļāva man dzīvot , nekad 
nav mēģinājuši kaitēt mani , patiesību sakot , un tas bija 
tieši tā, kā tas viss sākās , es biju ļoti nestabila , 
neprognozējams , unskolas direktore mudina 
maniturpināt savas studijas , bet tas pilnīgi, tikai ne 
visipētījumā , bija ģimenes atbalsts , garantēta atbalstu.

Tas vienmēr pastāv, ja tas ir nodrošināts ar vēsu veids, 
kā dzīvot un varētu pieprasīt to, kas ir ļauns , kāpēc tas ir 
sauc garantēts atbalsts , saskaņā ar likumu, ir tie, kas 
dod mumsslikti, ja mēs uzstājām , un sakauti ar sistēmu , 
jo,kam nav naudas, mēs uzstājām uz sistēmu, kur ir 
nauda viss noritēs labi , tieslietas darbi , jo, ja tur nebija 
jau .

Kā viņi tic jums, viņi var darīt neko, lai mainītu , jo tie ir 
darbinieki , un viņi vienkārši ir, lai sazinātos nevar 
darboties bez prasībām, kas noteiktas Par taisnīgumu , ar 
sūdzību uz aptaujas atklātības , bet, ja tie bija , lai 
atvērtuizmeklēšana es vienmēr biju pie āķa , jo viņš 
zināja, staigājot kustībā ietvaros ķēdē , zināja korumpēti 
sargus , tādiem, kas pārvadā narkotikas cietumā , bet citi 
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got prom , nonāca cietumā .

Daži no šiem turētājiem jau zināja ieslodzītos , izcilām un 
bija epizode ar vienu no Alfredo bijacilvēks naktī ,karalis 
nakts , slēdzis māja pētnieks , kas irpatiess karalis mafiju 
, tas ir pelnījis dzīvilabākais bija bijušie policija tikai goe 
kas sākusi par noziegumuveids, kā es ar prieku to 
pieminēt manā grāmatā , jo es uzzināju dažas lietas ar 
viņu, lai gan viņš bija policija , un ir bijusi tik pozitīva 
epizode manā dzīvē ar viņu , tiemēģināja nogalināt mani 
cietumā liniem , tikai pēclaika jau bijaveterāns , tur bija 
pieci met .Viņš zināja katru aģents , un visi zināja mani 
un šī epizode slikti samazinājās visu ķēdi , kas saistīta ar 
ieslodzītajiem , jo man bijastimuls viņiem visiem bija viņi 
redzēja manīpiemērs , nodrošina nepārtrauktību 
iežogojumā , jo mums bijabūt tur , un, kad es teicu 
iepriekš, ka Kaboverdē būtu mana laulība , nav nepareizi , 
bija , patiesībā , viņi gribēja , lai atriebtu šo epizodi , 
mēģināja mani nogalināt , mani uzaicināja būtcilvēks ar 
galvu, bet ne manvēlējās īstenot savienību viena tikai jūs 
redzēt, ka, ja es gribēju, viņš būtu miris .

Betironija ir neviens, kas notika agrediram- tikai, nevis 
nogalināja , viņš izpirkts sevi un centās nostiprināt savu 
draudzību ar viņu , bet viņš zināja, viņā nekad 
neaizmirsīšu šo epizodi , tikai piedeva viņu, jo viņš ir 
pazemībuun tiek maldināts ar to, ko mēs runājām par 
mani , nevis ieslodzīto , bet par pakalpojumu cietuma 
apsargi , un virzienā, jo viņš zināja, ka viņš nevarēja 
uzvarēt man būtu jāmaksā par priekšlaicīgas nāves , tad 
tāpēc bija Es ļauju viņam staigātun, kad es sapratu, viņš 
bija pazemīgs iemācījās cienīt to un pieņemt , jo viņš 
nebūtu dzīvs , ja es negribēju viņu, bet nebija nekādas 
jēgas , tikai bijaaugsta cena, kas jāmaksā , man bija 
kritizēja parastajiem ieslodzītajiem , kas ienīda kruķiem ,I 
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achincalhado .

- Nelson kā jūs pieņemt šo puisis ?

Es piekritu , jo viņš vispirms viņš bijaprofesionāls , 
uzvarēja spēcīgu ienaidnieku vidē viņi dzīvo , rullīši ir , 
bija ļoti zinoši , zināja aug mums un zināja, spēcīgu 
cilvēku , kas varētu palīdzēt , draudēja man pārtraukt 
runāt arka persona vai ļautu ir mūsu cieņu , un viņi mūsu, 
bet es ļaut viņam dzīvot , tas bijabija mūsējais , Cape 
Verdeans es teicu , bijaNelsona un carlos , dzīvoja tieši 
tajā vietā, kur es uzaugu , bijaviņi plecu atriebt mani un 
uzliesmojumi nāca pēc , un viņi gribēja redzēt nokauts šo 
tik individuāla, bet es pa kreisi es ļaut viņam iet , es gribu 
neko indivīda , gan man nav nekas pret viņu, unstāsts par 
šo brāļiemcarlos , tika nošauts ar psp virsnieks , viņš tika 
minēts , bija ļoti uzvarēts , spēlēja šahu ar mani , viņš 
bija" eksperts " šajā jomā , tikai zināja, kā spēlēt naudu , 
es vienmēr tev teicu , nav tā vērts , playpar mīlestību , 
bet tajā laikā bija labi , viņš tika sponsorē Manuel un 
Romão un badona , mums jārisina, kā brāļi , bija 
savstarpējās palīdzības , bija mums visiem pa vidu , kur 
noziegums slēpjas jebkurā otrais milisekundestur ir daudz 
, un dažreiz mēs var iestrēgt vidū , un , kad mēs esam 
darījuši , es nolēmu turpināt savu ceļu , es daudzus 
eskortu ķēdē , ti , apliecināja labklājības dažiem, un 
uzvarēt savu , tas ir,, no vienas puses, mazgā otru .

Bijamoto ,devīze savstarpējās palīdzības , bet tur vienmēr 
bijarisks metermos tādā situācijā , ja mēs tikām aicināti 
uz to , bijaslepkavība lina , nekad ielieciet to esot bijuši 
labi un laimīga diena , jo es aizgāju līdz šim lēmumam ,Es 
nevarēju darīt , vienmēr domāju par sevi , es nekad 
domāja citās.

Tas viss bija ļoti ātri uz manu pārskaitījumu uz ieleju 
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ebreju pēc astoņu gadu pabeigta audeklā , viņi nekad 
gribēja mani un pieņēma mani labi , viņi gribēja, lai 
kaitētu man, bet jāievēro mani , vienmēr gaidīja manu 
neuzmanību , kaut ko, kas nekad deva viņiem.Tur 
bijasieviete, kas bijaamatpersona juridiskajā nozarē , 
viņai patika mani un atlaida viņu, bet piedeva to ar garšu 
, nākamajā dienā viņš brauca manslazds bija tieši tajā 
laikā man bija daudz spēcīgāks nekā jebkad agrāk , nekad 
runāja daudzar viņiem ar kruķiem , bijabriesmas , es 
aizgāju gatava jebkam .

Neatkarīgi no ļaunuma ,ļaunums , kas varētu piepildīties 
mani , jo, izmantojot vienu nākotnes balstītu izglītību un 
līdz ar to dzīvot , irspēcīgs faktors , lai būtu tik , un mēs 
esam pieraduši , un mēs to mācību , ka dzīve ir tik ,dzīvot 
mirt mēs tikai ņemt , bet, kad man tika nodota Valley 
ebreju , bet tas viss ir aiz muguras sāka jaunu ciklu šis 
bija mans dzīvesveids un domāšanas nepieļauj jebkāda 
veida ļaunprātīgas izmantošanas , bija manu raksturu 
,simmered nelielā ūdens , un, kad es saņēmu Ebreji ieleju 
, nolēma uzsākt jaunu virzienu , viņš gribēja atbrīvoties 
no murgi no pagātnes , lai gan man bija, pēdējā , tiešām 
bija viņiem bijavienkāršs veids, kā pateikt , kotur iet tur , 
bet ne gluži , ko tur iet , tur iet ;tikai let go , ļaut sevi 
pack fantāzija , ka mēs patiešām esamdominējošā iztērēti 
un īpašnieks visa galaktikas , tas ir, visas disfunkcionāla 
un viss ir sagatavots tā , jo tie ir darba devēji un darba 
ņēmēji nav kontrolēt topiedzīvojumi zagt un teikt, ka ir 
legalizēta , irforma krāpšanos , ir viens no momentiem, 
kas visvairāk mani pagodinās audeklā bija mans 
sasniegums , kā arī nodrošinot manu vārdu biznesā .Bija 
vēl viena lieta , tas bijalaiks visu vai neko bez izplūdes 
uzvarēt, vai mirt , bijadevīze , kas bija manī spēku dzīvot 
un baudīt spēku , kas man bija , kamēr es bija slēgta , 
nekad nav izmantots nepamatota vardarbība , laimanu 
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palīgu ieguva gandrīz raud asaras , to ļaunumu , ko es 
redzēju kas tiek pārvadātas ar citiem līdzgaitniekiem , 
kuri dominē vardarbība un bija iespējams, spiesti to darīt 
neatkarīgi no tirgotāji gribēja , bet es nedomāju, 
enveredei ko grūtāk ceļu , lai ganbija man līks heroīns, es 
zvērēju sev, ka dzīvot ķēdē būtu gatavi nogalināt un 
dzīvot cilvēka cienīgu veidā, kas nav apnikt mani , lai 
pabeigtu ,kabelis ir visas likstas ar brīdi, ir tie , ar kuriem 
visiem irgalā , lai gan tas nebija mana vēlme , radīt 
ienaidnieku kur ir grūti staigāt , un es, tur bija tie, kas 
mēģināja kaitēt mani ,virziens nepatika man, tad tas ir 
tas, ko viņi darīja , nosūtīja informatoru no tiem ir klāt 
visu laiku,kas bija atvērta , ja viņi var informēt vislabāk 
par visu, kas man varētu kādreiz darīt , viņi bija vainas 
sajūta , bet viena lieta piesaistīja manu uzmanību un lika 
man mainīt , basieie man daudz skolotājiem man bija , es 
jutosplatoniskā mīlestība daži, un tas bija tad, ka gāja labi 
, betlaiva tad pagriezās , sagrāba mani un mani uz ebreju 
ielejā bija grūti, pēc astoņu gadu cietumsodu lina , atstāja 
plašu vēsturilīmeniscietums , jo viņš zināja, ikvienu , un 
viņi mani pazina un tas ir iemesls, kāpēc es nekad vēlējās 
sodīt mani simts procentiem , man bija bieži sodīts ar 
disciplināru sodu , viens par uzbrukumu un citu verbālās 
ļaunprātīgu izmantošanu no aizsargiem un tas, kā esEs 
sapratu, ka tiešām bija darīšana ar jaudīgāku mafijas 
nekā es , bet patiesībā nebija ne es tikko bija grāmatas 
un diplomu , kas padarījaatšķiras no manis , jo pēc jau 
spēlēļotivietābumba , uz manu izklaides, starp citu spēlēja 
visi tur bija spēlēt , es spēlēja augstāko trumpis , ko 
kādreiz jūs varat spēlēt , pīķa dūzis , daži cilvēki man 
teica, es varētu redzēt, ka būtu slikti luck ar šo vēstuli , 
un diziam-me , ka varētu būt nelaime ar šo vēstuli , laiki 
mainās un , kas ir tad, kad es sāku saprast, ka dzīve nav 
vieta ķēdē , bet ārpus , bet nekad vēlējās internalizēt , 
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bet es zināju, ka bija mana stiprā puse ;sākāsdramatisks 
stāsts tika beidzas slepkavību , bija trīs brāļi , un tie visi 
patērē heroīnu un heroīns viņiem bijanepieciešams no 
brīža , tas ir, bija atkarīgi no tā, ko bija narkomāni .

Bet dziļi sirdī , bija pazemīgs cilvēki , bija laba sirds , jo 
viņi vajadzēja palīdzēja , jo viņi ņēma dzīvē , un es arī 
ņēma , tā bijagrūta dzīve , mēs pat varam teikt, tas 
bijaverdzība ,kā dzīve tika veikts ,katru dienu mums bija 
smēķēt , bet mēs ievilktu .

Bet tas viss irrezultāts dzīves veidu , viens , kas pārvieto 
cēloni , jo man pat darīt dzeju attiecībā uz pieredzi un 
ņemot vērā situāciju , viņi visi man jautāja dzejoli , bija 
uzrakstīt viņa draudzeni , bija , piemēram, viņivienmēr 
jautāja dzejoli , bet es zaudēju sevi un laikā nebija 
patēriņa , kas pieņēma šo dzīves veidu , es zinu, ko es 
zinu , un es neesmu gatavs mācīt kāds, jo viņš bija 
pieredzi , ka par pagātni , kas man varonis kādsbija trash 
, un to varētu paaugstināt .

Viss tika vārīta uz leju, lai to , kā pieredzes ,kā mēs 
dzīvojam ,kā mēs bija, lai saņemtu zāles smēķēšanu , it 
kā viņš piedāvāja , un ņemot vērā, nepirktu , es kļuvu 
stingri runājot pimp narkotiku izplatītājiem pārdotbija 
nodrošināt manu ikdienas sērfot ar pulveri smēķēju , tas 
bija tad , ka es kļuvupimp par tirgotāju , tika nodēvēts 
tāpēc viņi visi gribēja , lai palīdzētu man , dod man 
narkotikas pārdot , un es ēdu , man bijalielākais atpūtas 
ka jebkurš atkarīgais var būt , būt atkarīgi no narkotikām 
un smēķēšanas .

Bet man bija zināms par manu sportiskuma , par manu 
prakses apmācībā , jo apmācīti katru dienu, un tā 
iegrozījās cilvēkus, kuri redzēja mani un paskatījās uz 
mani, viņi vienmēr ir bijusi paranoja , paranoja , ka es 

63



minēju šo grāmatu neuzticību , un tas ir apšaubāms ,kad 
bija ļaunumu mēs vienmēr saslimstot , būs, ka ļaunums 
notiks ar mani.

Tā vienmēr irnegaidīts prognoze patiesi habituei- mani uz 
šo dzīves veidu , un bija grūti integrēties pēc aresta 
sociālajā vidē , jo tā irvidēja , ka mēs zinām , irļoti maza 
telpa, kurā ikdienas dzīves izraisazina sevi visu uz otru, 
bet fiziski .

Mēs gribam visu komandu , jo mēs gribam uzvarēt 
tiesības telpā, kas dod mums drošību sevi tiek ievietota 
vidē , kurā mēs vienmēr galā ar bailēm , bet tas navbailes 
, vienkārši nodrošina mūs , mēs varam pārvarēt šo 
situāciju zinot

Tā dažreiz notiek dzīvē , rosināt kļūdu, letālu , viens , kas 
ir rakstīts pareizi, jo tas bija rakstīts ar pieredzi un to, kā 
likumi, kas dzīvoja un auga .

Kā tas nākas ?

Saprāta spēks vienmēr uzvar , un visi spriedumi , kas var 
padarīt dzīvi dažkārt var būtvispareizākais visi sver 
faktoru : apmelošanu ,nav smieklīgi un neiekristu 
žēlastību , ir viens , ka visivēlas nicināt , pazemot ;justies 
labi , un tad, kad trūkst ekonomiskās varas vienmēr ir 
ierobežoti spēlēt, jo arī nepilnas šī irspēle , tas ir, daži 
saka, ka viens ir zināt, kā spēlēt , ir tautas teicienus 
veiksmivar pārspēt mūs varbūt laba lieta , un , ka laime 
var dot mums to, ko mēs pieprasām , labklājību , būtu 
labi par sevi , lai palīdzētu , jo mums mācīja arī tai , ir 
kopīgs dzīvi ar mūsuvecāki, mūsu brāļi , māsas , 
vecmāmiņas un vectēvi , jo tur ir , tas ir mūsu paaudze , 
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jo mēs esamrezultāts to paplašināšanu , lai redzētu radīto 
būtnes viņa pēcnācējiem , tas ir, zinu, mums ir iespēja 
iepazīt vienam otru ,zina, kas ir mūsu un mūsu vienmēr 
mūsu pusē , bet nekad patīk skatīties , lai būtu locekli 
ģimenes, kas nevar patikt tiem , viņiem ir attēlu, lai 
saglabātu dzīvību , tādējādi tika progresēšanu savienības, 
labklājība , neviens patīk būt , vai lai redzētu, kādu, kas ir 
mūsu ģimenes vai kādu tuvu mums, jo beigās , beigās 
mēs visi cilvēku , mums jātiek galā ar otru un ģimenes 
atmosfēru , dažreiznu par uzņēmējas arī sajust 
īpašniekiem par to, kas radīts , un padarīt to par dzīves 
veidu , kas ir rakstīts visās teoloģijas rādījumus , kas var 
nolasīt , ti pētījums par reliģiju .

Mēs visi veikt ar morālās mācības , tas ir pareizi, ka tie, 
kas jūtas tuvību tik uzticīgs , kas dara visu apkārt redzēt 
mūsu labos , mūsu mīļajiem redzēt labi , der in der , un 
nekad vēlaties nodarīt ļaunumupirms attēlu, saglabāt un 
ka tie ir mācīts , vērtības , ka viņi vada ne tikai ļauj 
viņiem izskatās labi , uz situāciju, kas , iespējams, varētu 
atrisināt netika dažreiz pārprot .Tas viss ir ļoti jauki , 
unplašsaziņas līdzekļi arī pārraida tādējādi ir vienāds ar 
fasādi parādīs skaistu attēlu, ir arī spiesti ar spēku , ka 
mēs visi pieņemam pārvaldību , ir ļoti grūti tēmu , bet tas 
ir saistīts ar to visu , katiks ziņots tur , mēs eksistējam , 
mēs turpināsim pastāvēt , izglītība ir arī dota tiem, kas 
apgalvo, ka ir īpašnieki iemesla un dažreiz tie nosūta , un 
vēlas, vienotības trūkumu , viņi visi ir kopīgs viena lieta , 
lai saglabātu : Wellness,labi ir tas, ka viņi var sniegt 
domēnu visu , kas var tiecas un vēlas labklājību 
sabiedrībai , bet tie visi dzīvoja un izvirzīja ar tēvu un 
māti , viņiem tika dota pareizos apstākļusvarēs progresēt 
karjeru , kuras mērķis , bet arī neizdoties , bet vienmēr 
aizmirst , un regulē attēla ;Es tur šo runu , jo mans 
plašums ir milzīgs šajā dzīvē , uzzināju daudz , es 
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izstrādājusi , kas man bija , lai attīstītu gan viņš bija 
pavadā nekad domāja beigas , vienmēr ambicionei būtu 
tiešs kontakts ar darbiniekiem uzņēmumos, kur es biju , 
savu karjerucietums var dub to tas tiks vislabāk 
interpretēt saistībā ar vārdu , kā arī, bet būs , jāinterpretē 
kā godīgi un patiesi , ka ir dzīvē .Ir saistīts ir divpusējās 
attiecības attiecības , kas regulē visas tautas , šie 
jautājumi ir Kopienas interesēs , lai aizsargātu aktīvus , 
lai tie varētu sniegt labsajūtu tā , kas tika izveidota 
pasaulē ,brīvībavissmagāk tēmu runāt ,mēs varam sniegt 
visu mūsu brīvību , skaistāko lieta pasaulē , irlielākais 
prieks var būt dzīvē , ir jābūt brīvai , mums ir jāzina , ir 
pārvarēt visus šķēršļus, kas mums ir visu mūžu un var 
atrast.Irmilzīgs dažādu viņiem , es varētu sākt argalveno 
: sociālo labumu , mums visiem ir viena kopīga iezīme , 
piemēram, sevi, mēs varam būt neglīts , skaista , nav 
svarīgi , pieraduši pie dzīves , izskatās, nav viss ;dažreiz 
aizglīts var atrast tik labu pusi , bet tas bijaroka Apollo , 
malā skaistumu , ko Nīče aprakstītajā Es sekoju viņa 
autobiogrāfiju , nav iemesla , lai lielākā daļa ,puse 
skaistums ir viens, kaliek sapņot , kas liek mums mīlēt , 
nes visi labi , bet irlabi iet roku rokā ar ļaunumu , kā 
aprakstīts Nīče pastāvēja no Dionysian pusi , tas ir, labo 
un ļauno iemiesojums ar instinkts būtcilvēku , ja mēs 
runājam par visām būtnēm , kas pastāv uz zemes top 
kurš viņiem ir , tā, politiskā , vai tiesneši ir mēri , tiesneši 
asociāciju visi var būt , diktori televīzija būtvaldzinājums 
un kam pateicībubet neviens nevar tikt piedots , pati 
vārdu , piedošanu visiem ir iemesls , un kad mēs likts 
jautājumi ir jāņem viss , ko mēs darām uz vārdā teica 
likumus sabiedrību un kuras var pretendēt uz vārdu 
likumu .Tas bija tur, ka ieguva tiesības netikt sodīts un 
definēt saskaņā ar likumu , jo tas viss der , ļaunprātīga 
izmantošana pastāv , ir pastāvējusi un pastāvēs irprologs 
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.

Unprologs nāk no transcendence ,mācīšanās tālāk , mēs 
visi dzīvojam , jo mēs zinām, ka transcendence ir vairāk 
nekā labi , tas var būt , tas var būt , ir iemācīt , ir, lai 
būtu viss , bet iratslēgvārds , kas apzīmē visušis : 
filozofija , dzīvesveids , baudījums dzīve ir tas, kas veido 
vienu no transcendences faktoriem , mēs paliekam un 
turpināt dzīvot tāpat,attīstība BE ir radīts , tiek pamesti 
nepadara viens ļauns svētījislabi, ka mēs varam 
nodarboties , irdievišķs , ka mēs mācāmies , ir mūsu 
liktenis iemācījušies viss ir atstājis mums mantojumā 
lielas vērtības , tāpēc viņi cildināt vārdus viņi raksta , bet 
tas ir viss cildināšana uzturēt jaudu un būsin 
paaugstināšanu , lai tas viss varētu būt skaista, ja mēs 
tiešām visi bijām izpildīti , un ir rakstīts bija ļoti labs .

Kā tas nākas ?

Mēs būtu ienāk visplašāko ceļu cilvēka puvi , ir vergi 
legalizēta demokrātijasizmantošana situācijas , kas 
jāpievieno , un tiks pakļāva uz stingrākiem noteikumiem 
;dažkārt nereaģē tāpat kā parasti kādu konformists veidā, 
sauctranscendence tikt ,transformācija uz visvairāk 
nežēlīgu pusē ir , ka tas, ko es jutu , es uzzināju no 
pieredzes, ka dusmas irdzīvot atbalstsdzīvot un izdzīvot ir 
redzams un so're pierādīts ar zinātnes vērtības , kas 
dominē par drošu dzīves veids , ja tas ir jābūt , mēs 
nevaram izvairīties no jautājumu , mūsu īpašības, kas 
padara mūs ir dažādi , bet visi nāk notas pats , 
mistifikācija , ne vairāk perfekts būtnes nekā jebkurš , visi 
zina, dzīvot šo vajadzību par nodrošināto un ticamiem 
atbalstu uz visu būtni , sadarbosies , mēs diskontēta , lai 
citi varētu būt labāka dzīve , bezdarbs, taisnīgu cēloniTā 
irpieredze, ka jums visiem ir ar mani , es nosauca šo 
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stāstu turpinājumu būtnes , iršī jautājuma pagarinājums .

Tas viss sākās pēc atdalīšanās no saviem vecākiem , man 
tika uzņemts ar klostera skolas Hale bija Akadēmijas 
vārdu , atvaļinājumā ar mans tēvs bija tuvu tur , bet pēc 
atdalīšanas nesaskartos labas attiecības ar manu tēvu , 
unbija no turienes , ka tas viss sākās , mana māte bija 
pārcēlās uz galu pēc atdalīšanas , man bija apmēram 10 
gadi , kad es ierados , un es devos uz galu ,skola skrēja , 
nepiekrita šim dzīves veidu, bet apanharam-Es 
bijunevainīgs , zinājalikuma spēks pastāvēja , mans tēvs 
bija militārpersona uzdrošinājās man ceļu stāsti, ka mans 
tēvs man teica , lai būtu cilvēks , kas integrētas militārajā 
, kas kalpo tautai ,cieta cilvēkskā jau minēju , bet ļaut 
sevi aizrāva ar savu kaislību mīlēt citu sievieti , fiziski 
spēcīgs labs cilvēks , intelektuāli pārāk , lolot , kas ir 
mantojuši viņu gēni , bija viņu kā varonis , tas bija 
viss,mācīšanās, kas vēlāknāk , lai būtu .

Kā tas nākas ?

Domēna Es zināju, ka es varētu darīt , no laika 
atdalīšanai, kā es biju pie mana māte kļuva neatkarīga , 
mana māte ieguva mīļāko , darba cilvēks , strādājot pastā 
un darbiem , ircienīgs cilvēks , arī sākāstāpēc , man 
vajadzēja , lai palīdzētu manu māti un kļuva par 
dominējošo iemesls bija viss strādājot labi , es pārdomāja 
raudāju , bet es uzvarēja , es domāju, ka šis 
irvispiemērotākais tēma , mīlēja tos kā ikviens , par laimi, 
tie ir labi ,ir dzīvi , tas bija normāli, ja diskusijas , bet tie 
vienmēr ir bijusi iemesls ir tas, ka es biju aizmidzis ar 
transcendence vēlas vairāk , gribēju darīt neko , domāju, 
ka tas bija viegli .

Es sāku strādāt , lai palīdzētu manu māti , bet drīz 
sapratu, ka man nebija tikt nomākti , es sāku strādāt kā 

68



Casqueiro ti polsterētājs palīgs , tas ir tas, kas 
padarakonstrukcija, kas veidota un polsterēta , strādāja , 
bija patmans rajons uz galu , tur strādāju pirms toninho 
zēns manas paaudzes , bija vairāki brāļi , bet man 
bijamīļākie .

Persona, kas strādāja tur bija Casqueiro vīrs struktūras , 
lai mēbelēt dīvāna , bija stabils izskats , un es vairs 
gribēju safasēti vairāk agresīvu formu runas , ka jau bija 
devusies caur to ar manu tēvu , tāpēc es izvēlējāsar 
atpakaļgaitas stāvokli , man bija turot progresēšanu 
dzīves , nav nosvērts mani , bet varētu būt apkaunojis 
man , ka dienā , kā jautājums par vēlas nesāpēs vai 
ievainotu, bet es aizsargāt sevi iemeta akmenilielums 
roku , bet es shot saliekts gribēju dot brīdinājumu .

Tomēr pieņēma mani tur , es turpināja darbu pēc tam, 
kad es aizbraucu pēc izvēles , bet arīīpašnieks nomira 
patērē HIV slimību, un šāda situācija nav , piemēram, es 
redzēju viņu ciest slimības , bet vienmēr viņu cienīju , es 
pazaudēju savu darbu , es sāku aktīviemtas ir, žargonu 
tiek izmantots kā jāvadās , nesagatavota ar priekšniekiem 
, vēlas neatkarību , es bijudēls lauvas , un darbojās kā 
tādu.

1996. gada martā es tika atrasts Avenue metro , bija 
virkni uzbrukumu par metro , bija apgalvojumi par 
noziegumiem, kas gāja tur, un notika notikums pavadīja 
psp , kas nāca lūgt identifikāciju, un tas ir tāpēc,bija 
pēcteces , nedēļu pirms būtu bijis superesquadra Benfica 
apsūdzēti zādzībās lasītājs, bet zēns, kurš bija kopā ar 
mani , Rikardo , bija piesardzīgs , nepieredzējuši, viņš bija 
atnācis no olnīcu nezināja pilsētu , taču tas bija zināms 
ceļvedibijanarkomāns , un tajā laikā, kad es patērētā 
kokaīnu , atzina, ka ir labi, ka drošības kruķi , tas ir, mani 
un saglabāt nākotnei , tas ir, lai būtu spēks , savienību 
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progresijai .

Bet tagad nāk šeitstruktūra , kas ir viens no galvenajiem 
faktoriem lojalitātes jaudu katrs , sāk klīstot , tas ir, kā es 
atklāju , ko es jau zināju, ka jūs nevar uzticēties , ja jūs 
nezināt , bet mana pieredze bija plašs , bijamilzīgs , viņš 
bija pārliecināts par sevi , bija labi, ko viņš bija darījis 
vairākas bruņotas laupīšanas , es izvēlējās veidu, 
nevajadzētu traucēt nevienam , tikai iegūt naudu .

Par ko?

Dzīvot, es pievienojās šo dzīves veidu , un 1996. gada 
martā, precīzāk 28 bija teicis par apcietināšanu , 
iespējams, lauzts tikai pievienot trūkst ieviešot šo tēmu 
,nedēļu pirms tika arestēts superesquadra no Benfica , es 
bijugulēt automašīnā ,īpašnieks to bija,Gaisa spēku 
pulkvežleitnants ,cilvēks, kurš jau bija pa ārzemēm, man 
bija snauda ar pieradināt tur, bet joprojām bija māja uz 
galu , faktiski , ka nakts bijaRicardo , un nozaga lasītāju 
un aizmiga ar automašīnu , mēs bijām pārsteigti un 
vienojās PSP virsniekiem piederēja superesquadra no 
Benfica , bet es nedomāju, amedrontei mani un teica, 
Rikardo nevis baidīt būtu spēcīga un teikt nēbeigās , 
nebija pierādījumu par pretējo , bet viņš mani brīdināja , 
ka policija varētu parādīties , bet mierināja viņu, viņam 
pateicu, tas ir labi , dzēra pārāk daudz viskija un gribēja 
gulēt un nebija iedomātā man iet mājās undzīvoja netālu 
.Tas notika , tas bijasliktākais šaubu , kacilvēks var 
justies , kad viņš māca un trenēpašreizējā situācija , kas 
var notikt šajā dienā got prom ar mani.Viņš varētu 
paklausīt manu varu , kam nav ko teikt , taču tie nav 
pārliecināti un devos, lai saņemtu visus tehniskos 
darbiniekus automašīnu tuvumā, lai redzētu, vai viņi 
zināja par jebkuru uzbrukumu , zilu cd atskaņotājs , bet 
mums jau bija izdarījis vairākus noziegumus pirmsun visi 
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bija iesaistīti laupīšanā un cilvēku nolaupīšanā , devās uz 
aptauju Avenue metro ,eskadra stāvēja bēniņos marķīza , 
metropoles staciju Lisabonas , tika intervēti , es teicu 
nekas , nezinu saruna Rikardo , bet tā kā viņš bija 
vēsturekam gājusi cauri nedēļu agrāk līdzīgā situācijā , es 
uzticējos .

Šajā dienā , mēs atstājām staciju , nebija ko teikt , es 
uzticējos savā liecībā man varētu saņemt prom , ir lietojis 
laikā, kadlicences strādā , bet ir atraduši sevi, lai saņemtu 
bezdarbnieka fondu , turpināja veikt vēstuliEs devos uz 
kodu , man jau bija braukšanas , es jutos labi , man bija 
ļoti jautri , un tas bija laikā, kad man tika izsniegts artiesu 
paņēma apcietināšanas orderi , bija man mājās , bija 
ieradušies no sporta, apmācīti vairāk nekā mēnesi , kad 
iegājutiesu sapratu , kad es jautāju Marquis komandai , 
kad es jautāju marķīzs de Pombal stacija es teicu nekas , 
betRicardo visi runāja , turpināja paziņojumu laikā 
izmeklēšanas posmā bijaizmeklēšanu tiesu , nebija ko 
teikt tiem , nekas bija pierādīts ar vulgārs koeficientu 
.Kāpēc nevarēja pieņemt šādu lēmumu , tas būtu tāpat 
nododot man , varbūt tas bija labāk, lai ir bijusi atšķirīga 
attieksme , ja godīgi , būt atsaucīgiem , nožēlot , bet es 
domāju, ka man ar manu gudrību , gribēja spēlēt ar 
taisnīgumu ,tiesnesis, kurš notiesāja mani bijacilvēks, 
kurš bija nepatikšanas dzīvē , viena no meitām nomira no 
pārdozēšanas un citu atlikušie bērni arī gāja pieķeras pie 
narkotikām , man bija teicis, ka advokāts , vai stāsta 
patiesību , vai tas būtu grūti kreka , bet es uzticējosme .

Viņa nebija aizstāvēt man, kā jāaizstāv , nav zināms , ka 
darbojas leģitimitāti pienākumiem, kas ir jāatbilst , kā 
pārstāvis likuma brīdī nebija personisku advokātu un 
nekad nav devis man , man nācās nolīgt pēc aresta , pēc 
tam, kadnotiesāts pēc tam, kad notiesāts iznomāt šo 
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advokāts , bija viss, ko es gribēju uzkrāt enerģiju , zināja, 
ka viņš bija pie krustcelēs liecības nebija gribējis ņemt , 
maksā augstu cenu , trūkst sadarbības un summē visu, lai 
mans lielsnosodījums pat domāju, pat nogalināt mani .

Tā bijaskumja diena man es zvērēju sev es varētu izdzīvot 
visas negatīvās situācijas, kas varētu rasties , kas man 
bijasākums manu beigās par visu , es pazaudēju savu 
brīvību , kas jau kādu laiku , bija smagi ķēdi un izdevās 
izdzīvot .

Tas bija laiks, lai uzvarētu es uzzināju mākslu 
pašaizsardzību var paaugstināt caur mani , visi ievēro 
man pat administratīvo jaudu, kas pilda funkcijas cietuma 
, jo tas ir ar to , kad mēs kaut ko mums nākas rēķināties , 
irīpašnieki gabals , tas ir, viņiem pieder teritoriju , ka 
dominēt , padomājiet paši , lai viņi ir pavēlēts darīt to, 
kas ir jādara , lai turpinātu ceļu uz lojalitāti , neatkarīgi no 
tā, kā tas var likties , var būt, un ka visibūs bet 
irpakļaušana kas ir diskvalifikācija , īstenojot šo pozīciju 
domā, ka var būt meistari situācijas , nav samierinājies 
būt vienkāršāka un kas ir dzīvot , irprognoze par to, ko 
viņi mācījās un katastrofasizdarīts , nebija viens , ne divi , 
ne četri, bija daudzi , ļoti atšķirīgas nodēvēts viņiem 
krustā sišanuvisvairāk nožēlojami , bet es pacēlu morāli , 
jo vienmēr pieaug , tas viss sākās mans ieraksts , kad es 
saņēmu ipLini bija viens vētraina , ļoti grūti , man bija 
pilna ar dusmas un vēlmi uzvarēt , pat doma par bēgšanu 
, ja viņam bija iespēja to darīt , man izdevās saglabāt 
mani , visi, jo es varētu cienīt veterāniem , kuri bija ip , 
un tie bijaīstie balsti par mani , lai uzzinātu dzīvi šķiršana 
, guerreei , cīnījās , es varētu, ja tas nebūtu tik tiktu 
aizmirsts , visiem atgādinātu man , visiem patīk , lai 
atgādinātu man , man bijaiespēja tēls kļuvatumšs līderis 
un aukstsnezināja mīlestību un tas, kā es uzvarēja godību 
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ķēdē , bija auksti akti , kas bija iemācīties dzīvot un palikt 
augšējā zemi , lai uzvarētu .Ātri pierādīja pedagogi, 
darbinieki, apsardzi un tiešās , lai palīdzētu man uzvarēt 
kalnup kaujas , es jutu atbalstu, tikai paskatījās uz laika 
un apstākļiem palīdzību bija barbarisks , kas notika 
nebūtu varējušas notikt , es pagriezās velnu insevi , bet 
necentās nepatikšanas tikai gribēju dzīvot un izdzīvot , 
bijalaiks nosacījuma .

Isabel bija skolas galvenais vārds , kurā es tur veselīgu 
un patīkamu cieņu kopā ar mani vienmēr palīdzēja man 
vienmēr , bet vēlāk ieradās , lai kļūtu dusmas manī, bet 
vienmēr tiek ievēroti .Un tas viss bija saistīts ar spēcīgu 
spiedienu, kas tika , ko radīja administratīvā sistēma , 
kura vārds bija režisora   Džona g .Cilvēks, kas bija 
ieradušies no ārzemēm , got prom, kadmēģināja 
nogalināt , viņa stāsts ir zināms , bija vairāki gadus 
maksas administrēšanu linu tikai pēc manas nodošanai , 
es zināju, ka līdz brīdim, kad tas bijacilvēks, kas varētu 
runātbija komunikators sāka interesēties par šo tēmu , 
spēlēja ievainots mani varbūtvaina no deputātiem , man 
bija labi uzskata profesionālajā ciklā ,līmenis biedriskums 
visiem jāievēro mani , un tas režisors vēlējās karjeras 
augstāko punktu, tas ir, es esmu šeit, laikapteinis , es 
esmu šeit, lai uzvarētu par katru cenu , es būs labi , jo tas 
bija viņa mērķis , cita starpā , varētu teikt vairāk .Vēl 
viens no iemesliem , viņš aizstāvēja bija narkotiku 
tirdzniecību , viņam patika palīdzot narkomāniem , bet 
nepieciešama valūtas maiņa , spēlējot ar likumu , bija 
nieka lieta tiesības izskatīt un izlemt piemērošanu 
nedrošu un nosacījuma rezultātiem unatvērts režīms , 
nebija slikts puisis , kurš iet tikai uz tās nav izvirst , un es 
izvēlējos cietā veidā, tā, ka neviens patīk sekot , bet es 
izvēlējos sekot , sekot ceļš, kas man bija nolemti , runājot 
galamērķī arreizes mēs hit , ne staigāt ļoti tālu no 
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realitātes , bija daudz sapņi , kā mazulis , un sapņi tika 
veikti murgs ,fragments tuksnesī bija paredzams , bija 
redzējis manu nākotni , bet man bija viss atainojums 
sapnī , es atbraucu , lai būtuuzraudzība raganas , kas bija 
iesauku , piemēram , pieņēma mani sapņi , jo viņiem bija 
jānokārto ,spēks sieviešu bija liels, palīdzēja man , bet 
zinātkāre atmodina šādu manu arestu , man bija lielas 
domstarpības ar manu brāli un vēlējāslabāk nekā viņam , 
veselīgu konkurenci , un viņš gribēja būt tāpat kā 
man.Tajā laikā , mēs izmantojām, lai dotos medību pret 
ūdens čūskas , lai mērķētu , mēs varētu spēlēt snūkera 
dažkārt saskaras grūts pretinieki , bet mēs vienmēr 
uzvarēja , es zināju, ka viņš bija labs ;šodien ir armijas 
leitnants .Mans tēvs pārvaldīja vairāk tiešo atbalstu , ka 
es varētu dot , deva viņiem , palīdzēja viņam mācībās , 
tas viss tāpēc, ka a separação.estamos vidū manu 
ierakstu liniem , bija drosmīgs , tikai iekšpusē aizsargiem 
quiseram-Es zinu fonu , bijanormāls ieraksts , ja mēs 
runājam par vides, kurā viņi dzīvoja tur bijapieprasījums 
vide , abi sargi un ieslodzītie gribēja uzvarēt , pastāvēja 
labs direktors , Manuel , bet bija bojāts , bet nav nekaitē 
nevienamaprobežojās ar uzvarētāju un dara savu darbu , 
un arī palīdzēja trīs gadus nav pielikta pakļauts šai 
direktoru no 1996. gada līdz 1999. viņš tika atcelts no 
amata direktora , bet pavadīja draudzes padomes 
priekšsēdētājs , bet nekad vairsvarētu atbrīvoties no tā, 
kas bija veikusi viņam no lina , bijalabs cilvēks , gribēja 
labklājību visiem, un tajā pašā laikā nav kaitēt kādam ir 
jāstrādā uz spārna b uzskatīja killer spārnu , tika saukts 
killer spārnuvisiem infrastruktūras un saņem vizīti zālē 
krītošā ūdens bijarezultāts trūkuma atzīmi no 
infrastruktūras bija atvērts lietussargu , jo mēs dzīvojām 
korumpētu līdzekli uz punkturežisors pieņemt pamatotu 
priekšlikumu par naudu , kas varētu izpētīt vispārējo 
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ievirzi ieslodzījuma vietu darbiniekiem , got prom labi 
,priekšlikums balstījās uz mācību pamata vienošanās , tas 
ir,futbola laukums bija dubļaina dirt trase , Bue 
smagsbijaiesauka tas arī varētu jums zvanīt esguiça , bet 
tas bija labi arī varētu staigāt , viņš zināja, kā manipulēt 
ar sistēmu , bija atvedis korupcija uzdevums ir izmantot 
laiku, kas atlicis līdz vidum sodu soda 16 gadus , astoņus 
ievērot pārliecībunoslēpums , taču tas nebeidzas, 
vislabākajā veidā, jo tur bija tie, kas bija nodarīts 
kaitējums , kā arī būtu , ir daļa no sistēmas ,sistēma ir 
izveidota tā, ir jābūtpamatojums , un līdz ar to ir 
pieaudzis vēl vienu gadu , bijatrešais gads , ka es biju 
Linhó nāca reālo dilemmu korupcijas pārdošanas 
narkotiku pilnvarota augstākā vadība , visi veikli 
izmantojot ieslodzīto viņu uzticību , bija spēcīgs narkotiku 
tirgotājs , kas bija sprawled dzīvē ar narkotiku 
pārdošanunosaukumstas louis torņi , pat veikti bērnu 
vieta ķēdē , bijapriekšlikums , laisabiedrība izlaist un 
aizpildīt somas izmaksātās būtība , es atbraucu , lai 
saņemtu uzaicinājumu strādāt tur , neatzina faktu, ka 
vīrieši, kas bija , lai veiktu šo funkcijuatļaut maksājumu 
narkotikas , un tie bija ar naudu , kas drīz vien tika 
nodota , izmantojot datoru , tas ir, kadreāla problēma 
radusies manuel t .Režisors līdz tam ;tur nebija daudz ko 
darīt , tur bijaaptauja tiesu , bija mērķtiecīga 
jēgasūtījums , mēs sakopt savu tēlu , bet neizdevās , lai 
notīrītu visus iegāja tiesā bāra ,izmeklēšana kā tiesu tika 
apsūdzēts , unļoti daudz pierādījumu ,bet man nav 
liecinieks , nebija pat sauc par to , arī nevarētu teikt 
daudz , būtu tikai aizsargātu bērnu , es jutos man bija 
vērts vairāk manear cēloni , varētu iegūt kaut ko no tā , 
lai saglabātu mani klusu , ļauno es zinājuEs gribētu 
maksāt cenu grūti kreka .

Sparrow aizsargs izkāpa no cietuma pakalpojumuAmorim 
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galvenais bija pensionēties Manuel t .Tomēr izdevās 
sasniegt prezidentūru pagastā .

Tur bija braukšanas virziena maiņa, John g .Tas 
bijanākamais vārds , kas sekoja administrēšanā EP Viņš 
bija ambīcijas pārāk liels pat kontekstā , kā viņi sāka 
darbus palātā , lai B remodeling nosacījumus , puse no 
bīskapijas tika slēgts darbiem , es biju šūnā Carlosbija 
dēls mātei universitātes profesors , bija sekretārs skolas 
direktors , bet tas bijanarkomāns , laiku pa laikam , 
nozaga maiss skolotāja , lai iegūtu naudu patērēt , 
bijahronisks narkomāns es jutos līdzjūtību viņa ir , jolai 
redzētu jūs saglabāt zaudēt , nevar attīstīties bija 
samierinājies ar patērētājiem , bet tas bija gudrs , 
bijagudrs cilvēks tikai tirdzniecību melnajā tirgū ir tā, ka 
viņi sūtīja , bija problēmas ar viņiem ieradās lūgt 
aizsardzību, kad es biju ar viņu šūnā ,bet tas ir smieklīgi, 
neviens nekad man teica vai pieprasīja naudu , parādi 
viņam bija jāmaksā pat aizstāvēja viņu, bet tika nodots 
atstāja man heroīna parādu cilvēkam , kuram ir tipa 
uzvarēts ar parādiem , es pieņēmu un bijupienākums, 
nevis baidījās joheroīna , kas man būt savvaļas , kopējā 
kundzību , tas bija no turienes , ka man bija jāpieņem 
grūti dzīvi kreka , bijavirsotnes manas dusmas redzēt 
kāds cieš , jo viņi visi man deva iemeslu, man bijadažādi 
tuvcīņa cīnās , nevarēja darīt man , es ieguvu cēloni , visi 
tie nepieciešami pēc manu atbalstu strādāt un pārdot , un 
ir labi par sevi , bijabezmaksas heroīna apmierināt mani, 
jo man bija iespaidīgas skaitļus , bija mate , bijadraugs 
un aizstāvēja cēloni , bet bija ļoti drosmīgs lieta, ka 
neviens pretrunā mani vēl atrodoties heroīna lietošanas 
.Viņi visi iemācījušies cienīt man bija puiši dzīvē 
noziegumu , visi zināja, kur mēs bijām novietot vidū , tika 
ievēroti paši ienīda mani , piedāvāja man heroīns iet 
mācīties , bijavienīgais veids, ka viņi domāja, man bijalai 
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ir veselīga nodarbošanās , un mācīties , bijaturpinājums 
patēriņa ciklā bija sajūta laba , tika izmantota un aizveda 
mani gribu , lai pabarotu mani un seksu , tas bijaideāls 
veids, kā pavadīt laiku nošķirtībā bez manistērzēt ar 
problēmu, ar seksu un barību .

Man tika nodota ebreju Valley 1998.gadā , es biju ņemot 
galdnieks , protams , nevissecinājums es sasniegts pēc 
desmit mēnešiem atgriezās veļa .

Es devos tiešisods režīms sauca 111grūti režīms , kurā 
mēs sagaidām izmeklēšanu, kas var padoties sankcijas un 
disciplinārās sekas , maksā , maksā cenu , lai pieprasītu 
tiesības , kas man bija bija, ir TV, radiobet man paņēma 
mani tas viss , un visi zināja vārdu viņš sauc manu 
televīziju , Susana tika piedāvāts man ar manu māti , tas 
bija awesome, jo televīzija vienmēr bijusi mana šūnu 
.Dažreiz izgudroja , ņēma centās to, iznomāt to patērē 
elektroenerģiju laikā, kad es jutos vājš , bet bija 
bezgalīgo mīlestību viņas , būtu gatavi nogalināt , ja kāds 
sabojāt man , es to darīju dažas reizes, es nejutoslabi .

Iegāju 111 uzklausīja vadītājs ķēdes , galvas Amorim 
pēcnācējs Mozambikas , bet portugāļu ,garš , slaids , bet 
tas nebija slikts puisis tikai gribēju , lai būtu dominēja 
teritoriju , gribēja to kluss , tas, kā viņš man teica 
apstājasrunāt , ka veids, vai arī mēs garlaicīgi , es teicu jā 
varētu mīzt bija pat par to , tolaik es palicis galvenais 
birojā , vai no jūsu galda , jau tika apkalpos pirms 
daudziem gadiem ,baptistu aizsargs ,dzēra daudz, bet 
godīgi sakot, nebija nodoma ļaunumu nevienam bija kā 
boss , vēlējās , lai būtu veselība , es biju pārsteigts par šo 
aizsargu , mēģināja uzbrukt man neizdevās , lielākā daļa 
bija daži sargus, kuri tur bija uz vietas , un redzēja 
pBXapjukums , rodearam- mēģināja mani skāra mani 
atkal , viņiem neizdevās , ilga vēl dažas minūtes , 
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betuzstājība no tiem bija mans spēks bija tad nāca 
aizsargs jau viņa 50 gadu mājā ,Iron Guard , runājaar 
mani , man teica, lai apturētu un neviens kaitētu mani, 
bet man jau bija piekāvis baptistu aizsargu un vadītājs 
ķēdes ,Amorim boss , neizraisīja viņiem milzīgu bedri , es 
zināju, ka man bija gatavojas zaudēt , tāpēc viņš man 
teica , jūsroku dzelžos ar drošības karoga , tika saslēgts 
roku dzelžos , klātesot galvas , viņš ir pasūtīšanu , lika 
dzelzs aizsargu un brauca man drošības karoga ,boss man 
teica, veikt roku dzelžus un teica, lai iekļūt šūnā , kābūtu 
droši shēma , līdzizmeklēšana ir pabeigta .

Godīgi sakot, es ieguvu par vīru , bija vīrs bija boss , 
jārāda piemērs , kā iestādēm, kas pārstāv spēkus 
represijām , ir labi kontrolēts , lai visu , lai ikviens justos 
labi .Man tas bijavisvairāk cilvēka galvu es satiku , stick 
sodu, būtu loģiski , būtu jāmaksā par pašu aktu , bet arī 
ieguva savu cieņu , pa kreisi līdz iejaukties tiešā dzīvē , 
kam , lai izdzīvotu pat ķēdēmēs dzīvojam , sauc tovietu 
neviesmīlīga , kas ir identiska frāzi pati , uz vietu, kur 
nekas , mēs esam dzīvi tikai dzīvot , bet mums ir jātic , 
bija dzirdējis slepkavību , sekoja vairāki mareações , 
šisvārds ir slengs izmantošanai noziegumu , tas ir tieši 
slepkavību , tāpēc man bija izdarījis dažas situācijas , ka 
diez vai ietilpst cietumā , kopā ar rasta Hugo , rasta 
segvārds tiek ievadīts ar 16 gadu ķēdē, dzīvoja Ungārijas 
apkārtnē , es satiku viņu laikā, kad izpildīts sods šajā 
drošības karoga, es redzējujauneklis jau bija pāris gadus 
audeklā un noķerti kontaktu tas dod man cigareti , bet 
atstāja toredzēt, jo mēs bijām muitashorasfechados , 
foiumconhecimentode apstāklis   bijalaiks , arī bija redzējis 
viņu tur , viņš bija tur uz spārna b ,spārnu uzskatīja 
slepkavība , viņš bija palātā , klusā spārns , izmitināto 
ieslodzītajiem, kuri strādāja un vēlējāsbūt mierīgs 
cietumā , bet tur bija patērētāji, tirgotāji , un tur bija 
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viens, kas joprojām ir iestrēdzis , jovārds ir Dauphin , es 
paskaidrot viņa stāsts , viņš atnāca pie manis , ātri 
redzēja, ka es pirmo reizi viņu satiku , bija gudrs, chavalo 
labs , bet viņš ņēma savvaļas bērnību arī , starp citu 
vecāki darīja , datētas ar Cape zaļa , skatoties man 
labāku dzīvi , vēsturiskās saites , kas pastāv zināšanas un 
redzējis kā tāds bija cietību nodzīvojotnav veicinājis dzīvi, 
kas bija ļoti viegli , bija jādzīvo Ungārijas apkārtnē 
,apkārtne ar cilvēkiem, galvenokārt nāk no Cape Green 
,būvniecība māju nebija ļoti labi , bet tie piedāvā 
minimālie nosacījumi nav guļ uz ielas , irgriesti, vairāk 
postu , kas bija izglītība , mājas tika tīrītas un bija sava 
kalponi , kas bija reāla izglītību , bet ir , tur bija sociālā 
nevienlīdzība , bija smagi jāstrādā, un šie cilvēki ir labi 
cilvēki , patika

Bet nāca ilgs daudz ilgāk , turpinās līdz pat šai dienai , bet 
tad viņš arī jau patērē heroīnu , un tas ir tad, kad es 
atcerējos man bija redzējis viņu Quartermaster , ja tur 
bija tumši - bizness , melnajā tirgūviss ir kārtībā , jo 
neviens kaitē ikviens , bijatraks laiks, sapratu, no pirmā 
acu uzmetiena , kazēns bija gudrs , bija dvēsele , tā 
izskats bijaliels rasta , savvaļā, bet labi apstrādāta , ka 
bijaattēlupirmo reizi , kad es viņu redzēju , un sapratu, 
tas bijazēns sabiedrības acīs , tika uzskatīta par tādu, 
izstumtais , cilvēks, kurš dzīvo uz atstumti no sabiedrības 
, bet mēs visi vēlētos , lai būtu garantēta labklājībumums 
, mēs varam nodrošināt , lai mēs varam aizsargs mūsu 
labklājību , cilvēku vienlīdzību , kas ir cienīgs , sakot, ka 
mēs visi dzīvojam ar visu to mēs radām , bet mēs arī 
zinām, kalabi iet roku rokā ar ļaunumu , darbības , kasvar 
rasties celt cietā veidā dzīvot , viņš bija pārcelta no 
spārna gar spārnu b , bija šūnā blakus raktuvē , viņš bija 
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ar tiny bit šūnā ,otra Kaboverdes , dusmīgs pārāk jau bija 
šūnākādu laiku pēc tam, kad satiekas , zināja, ka viņš bija 
šūnā ilgu laiku jau bija jābūt dažādi stāsti vēlāk atstāstīt 
vēsturi tiny bit , ka šorīt pēc nakts nodošanas jota 
atgriezās palātā ,bija noslēgusi līgumu ar virzienu , 
sadarbojieties nokļūstotrai vērša galvas , ir vēl viens 
izteiciens lietots arī slengs , kas nozīmē atstāt otru 
karājas , lai viņš saglabātu , nekādu kaitējumu bija 
redzams bija pa vidu un dávamo- mūs labibet Hugo bija 
uz spārna b , ka naktī mēs runājām par Pudemo mums 
kontaktu logu, lai mēs bijām ļoti tuvu , un es dzirdēju 
lielu troksni šūnā , piesaistīja manu uzmanību , vieta ķēdē 
ir jābūt uztveri risks ir tas, kakas liek mums dzīvot un kas 
palīdz mums uzvarēt , dod mums dvēseli vēlas no būtnes 
, dvēseli , ka mēs visi vēlētos iemieso spēcīgu dvēseli 
pilna ar drosmi un prasmes un viltīgs .

Tovakar pirms nākamajā rītā mēs runājām caur logu , kā 
es dzirdēju troksni jautāja :

- Kas tur ir ?

Viņš bija dzirdējistroksni noticis , viņš man teica :

-'m Hugo , es esmu šeit, vairāk jota .

Tas bijaveids, kā sankcijas ,tas, ka viņi bija izdarījuši , ka 
dienā , kas tika nodota draudzes b , bija ikdienas bija tad, 
ka viņš man teica , kad viņi atver durvis šajā gadījumā 
šūnas nāk ar mani uz palātu , bet teicaman klusēt , bet es 
domāju , tas bijaHugo bijazvaigzne , bijano brīža cilvēks , 
bija atkarīgi no heroīna tirgotāju vajadzīgas, lai 
nodrošinātu to bez narkotiku naudu , bijaobligāta , viņš 
prasīja , viensdumpīgs zēns no milzīga veidā , tas ir, 
kaduzbrukums notika , es atstāja durvis atvērtas negāja , 
bet es zināju, ka viņš nāks , es zināju, ka viņš bija daži 
ogles uz spārna , slengs vārds arī ogles , ko var uztvert 
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kākas žargonā noziegumarutīnas pasākums staigāt lietū 
samirkst .

Pēc aiziešanas no šūnas , darīja savu parasto rutīnas 
ņemt brokastis , tad iet vilciens , iet uz skolu , iet uz skolu 
šī rīta brokastis , dīvaini ne redzēt, jo mans ikdienas bija 
tas bija , lai meklētuarī , bija atkarīgi , bet nebija patiesi 
atkarīgi, bet jau bija veicis laupīšanu un bija izspieda 
naudu no rīta nāca man pateikt , zēni, kas bija arī 
patērētāji tika saukti piranhas , meklē dzīvi tādā 
veidāvairāk godīgi , bet vienmēr maldinošs, jo atkarība arī 
lika viņiem to ,Hugo bija drošības karogu ar tiny bit , bet 
parādījās vēl zE bumbu , Angolas dzīvoja chelas nekad 
nav bijusi laba "sajūta ", ar to, jo jumsdevuši treniņtērps 
bikses, ka Emilio augsto apkārtni un viņš gribēja nozagt 
Emilio , viņš zināja, ka viņa bikses bija mans bija radījis 
mani vairākas reizes , bet es nekad sauc , nekad deva 
nozīmi viņi bijaliela cīņa ar Emilio apkārtnēaugsts pieauga 
pat tur augšējā apkārtnē bija neķītrs , bijapats radīšana , 
un viņš vēlējās, lai aizstāvētu vai nu bija mans , vēlējās 
aizstāvēt gods būt draudzes noteikumus bērnības 
savienojumu, tad sekoja vairāki citi, pravieti , arī 
parkaimiņattiecību un tas bija tur, ka deva liela cīņa :. Zé 
bumba bija stabila sver apmēram 90 kg , Emilio bijasauss 
cilvēks , Āfrikas tipisks kā tas bija plānāks aizstāvēja gods 
, saskārās ar situāciju , ze wanted- bumbunosūtīšanu 
3.stāvā tika kur mēs deva diskusiju , tas nebija viegli , 
bet viņš zināja, viņš bija viltīgs dzīvot un būt izdzīvot 
jautājumu .Pēc tam, kad bumba Zé veikušas bikses 
treniņtērps un būt kopā ar viņiem rokā , apspriesti ;Es 
zināju,Emilio varētu uzvarēt , bet es nekad domāja , ka 
galu galā tāpatbilly bumbu vēlējās , lai nosūtītu viņam 
3.stāvā , satvert viņas kājas ,Emilio darīja to, ko jūs esat 
iemācījušies , pēdējā gadījumā , man, kurš ir maniSAVE , 
satvēra viņa kakls spiesti lauzt , tas ir,kad jūs greifers 
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kaklu nav liels , tas bija margām sejas vai ieiet šūnas , 
kāds tas ir , un nepiedāvāja lielu drošību , šajā 
gadījumākļuvaneprognozējams , no pirmā brīža, kad es 
domāju, ka viņi gatavojas samazināsies , ka ir paredzams 
, lai paredzētu darbību , bet tad es domāju , un vēl bija 
dažas sekundes pēc redzēt un plānots , un domāju, ka tā 
nenotiks , bet tas ir noticis ,Emilio satvert viņa kakls un 
neļaut iet vairāk , un piespiest bumbu Džo darīja , viņš ir 
apvienojis divas monumentālas spēkus , nevis braukt 
prom, kad tas ir labi , ka vienmēr ir bijis mūsu izglītības , 
nokrita no 3.stāvā uz domaszaudējumi bija lielāki , pat 
doma daži no tiem varētu mirt šajā situācijā , bet par 
laimi tika izglābti ,iemesls spēka vienmēr uzvar Es 
domāju, ka ir dzīvi , es tagad bija mazliet līdz objektam , 
lai izskaidrotu visu ceļu tā tika darītsšajā sakarībā , ka 
mēs vienmēr satikt cilvēkus , pieņemsim saglabāt 
kontaktus , jo tie ir kāda palīdzība mums runāt , lai 
apspriestu situācijas ir viss jauki, ja redzējuši un darīts 
šādā veidā , mēs pat varam būt dzīvi , kas saistīta ar 
narkotiku atkarības , taču mēs uzskatām,labi , jo mēs 
esam atkarīgi no narkotikām , bet mēs esam cilvēki, kas 
apspriestas tēmas , kas atšķiras pēc tēmām , no visvairāk 
banāls tēmu , novienkāršākā , piemēram, futbola , 
laivairāk zinātnisko , mēs lasām pietiekami, lai mēs 
varam apspriest vēlāk , vienmēr ir bijusi mūsu spēcīga 
bija lasīttagad un atstāja vēl pirms šeit tikai gribēju 
parādīt , kāpēc es saku, ka nekad nav bijusi laba "sajūta " 
ar billy bumbu ,bumba ze kreisās rokas ,Emilio nav noticis 
kaut kas bija neskarts , bet tas bijadiena miegauz 
slimnīcu novēršanai .Zé Bumba joprojām apmēram 3 
nedēļas atradās cietuma slimnīcā , viņi ielika rokas platīna 
, bija visvairāk slimības viņš bija , es biju patiesi priecīgs 
redzēt, ka got prom , man piedeva jums rīcību , bet es 
zinu, es vienmēr saņēmu skaudībame , bet gatavs , es 
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sapratu situāciju , ļaujiet viņam staigāt .

Tas bijano rīta dienā , varbūt būtu11:00 arī Zé bumba bija 
devusies drošības karoga , es zināju, ka Hugo bija ar viņu 
, bija redzējis viņu dažas reizes , bija drošības paviljonā 
izraisīja sankcijasspēcīgāka cietums nozīmē sauc klibs , ir 
izolācija , nav jābūt kaut šūnas , ja pamata lietas , 
teresdvieli, teres loksnes , teresgrāmatu lasīt, jūs nevarat 
būt šķiltavām šūnu un tev ir slēgti23 stundasdienā, tas 
vienmēr ir grūti pārvarēt , bet tikai mums, pieraduši pie 
šīm sankcijām , jo mēs esam pagājuši jau agrāk , dzīvo 
sods ,sods būtdzīvot šo situāciju , bet nepatika dzīvot , 
piemēram, ka , mēs zinājāmka tie, kas staigā lietū 
samirkst .

Viss ļaunums bija šī , un viņš ir veicis sodu un lietas 
varētu palikt tādā veidā , bet ne Hugo uzbrukumu sadurts 
divreiz kuņģīDauphin , apstrādāts sliktu cilvēku, nozagt 
maz , dažus gramus heroīnaun aptuveni 30 stāsti , varētu 
būt aptuveni 10 grami ,cilvēks , kurš varētu maksāt cenu 
par savu Dauphin segvārdu , ķepas , ķepas , jo viņš tika 
arestēts par uzbrukumu vilciena , kas izgatavotimiris , 
bija daudz runāja par un zināms brīdī , uzbrukumstop , jo 
runa ir par daudz naudas , tas bijapārmērīgs daudzums 
brīdī tika karavānas , kas pārvadā naudu no bankām starp 
Sintra Lisabonā .Uzbrukums notika pat tur ārpus Sintra 
vilciena Lisabonā , un tur bijamiris cilvēks , bet viņi nekad 
nevarētu pierādīt, ka tas bija viņš, kurš izdarījis 
slepkavību nozieguma , nekad jāspēj pierādīt, ka viņš 
bijareāls līderis slepkavību , bet tika notiesāts un 
vairākviņa cietuma ceļojums veica vairākus reidus , ar 
kuru jūs nāca un kas nozvejoti narkotikas , viņš nedeva 
zāles ikvienam uzvarēt , tas ir, viņš pārdeva , viņš tur 
pašas narkotikas , viņš noorganizēja seifus šūnā , tikai ar 
chibadela tie varētu turnāk , bet tas ir tagad .
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Tā kā viņš bija krabju segvards tika dota ka segvārds ko 
negriežas neko nevienam , nedod nevienam , viņš zina, 
karokas var mazgātotru , tas ir, tas varētu dot uzvaru 
varētu palīdzēt , jacilvēki jautāja viņam palīdzību , un 
Hugo bijagrūts zēns tika pieķeršanās .Tam sekoja secību 
pēc šiem notikumiem , troņmantnieks tika nodota 
Coimbra , tiny bit vērtu ebreju , tomēr es pārāk ;bija 
1998.gadā vairāk pareizi 27 jūnijs bija atdalīta mani no 
Igo viņš bija citā kamerā , bija faktori, kas noveda to darīt 
, citi pašu kompanjoni , kas meklēja bija piranhas , jo 
katru dienu nolaupīja aptuveni 3040 grami smēķēšana un 
patērētājvalstis , piesaistīja pūlis , jo tie vienmēr ir 
orientēta , saucsecība narkotiku atkarības , un bija tam , 
kad viņš atstāja klibs , mēs nolēmām, ka mēs varētu 
palikt tajā pašā kamerā , bet šie piranhas vienmēr runāja 
sliktu par manijo viņiem man vairāk bija kliegt uz ceļa , 
bija pieņēmusi viņiem valstīties telpā , jo viņi zināja, man 
bijaīsta kuce , piesaistīja draugus jo viņš zināja, lai viņš 
man dod iztiku .

Viņš zināja, ka man dot situācijas kontekstā jautrība , un 
tas bija šie cilvēki , kas dzīvoja šādu apstākli ar mani brīdī 
, viņi teica par mani ļaunu , runāja sliktu par mani , viss , 
lai iegūtu labumu no tā, komazulis sakārtoti , gribēja 
uzmanībuun viņi gribēja, lai būtu uzmanības centrā uz 
viņiem, lai viņi varētu būt tie ir labi , ka ir , vienmēr ir 
veikušas sērfot , man nav apnikt ar to zināja, ka dzīve 
bija kā visi vēlas būt labi un būsim pateicīgi par jūsu 
ienākumu labāpašu , bet vienmēr bija tie man kādreiz ir 
nācies , tie nepieciešami arī man , mēs kļūstamvienoti 
spēku , kas ir , ir apdrošināti, ja viņi vēlējās kāds būtu 
uzbrukums mūsu palīdzība , bet tas arī ir jāmaksā, un tas 
bijalaiksman tika nodota veikt kursu ebreju ielejā , jau 
bija divi vai trīs mēnešus operācijas , kad rasta Hugo tika 
pārcelts uz Valley ebreju ieradās es saņēmu viņu kā brāli , 
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par draudzību , kas jau bija ar viņu , ir četri spārniņiValley 
ebreju spārni, b , c , d , es atklāju sevi d, bija palātā ar 
Dauphin jau nodotas no Koimbras jūdiem ieleju un tas ir 
tad, kad es teicu , lai Hugo , ja gribēja palikt manā šūnā 
,viņš gribēja , bet tur bija vēl viens jautājums, kas viņš 
bija bail, jo viņš jau bija mēģina nogalināt Dauphin no lina 
, turklāt devusi viņam divas stabs vēlējās , lai nosūtītu to 
3.stāvā leju šeit cilvēku un viņa brālēnu , Bento , neļāvato 
darīt , bet viņš nepaliks ar mani manā šūnā , nevis tāpēc, 
ka viņš negribēja , bet viņš baidījās atriebība par Dauphin 
, jau bija darījis vairākas lietas cietumā , bija cieņa , 
bijacilvēks, kurš bija viegli atrieba pazīstama kā tādu, 
betteicu viņam aizmirst , kacilvēks neizdosies tevi , 
neviens atriebties , bijalabas attiecības ar Dauphin teicis 
viņam vairākas reizes , ka man nepatīk tas, ko viņi darīja, 
lai viņu, un viņš man bija teicis , viņš jau bija aizmirsis .

Man bija veikt šo kursu, un šie pārskaitījumi nāca noburu 
notika Linhó rasta Igo un kadeti tika apsūdzēts par 
slepkavības lietā , kas notika drānu .Mēs bijām ļoti jauni 
mēs būtu nonākuši lini minēt vārdus viņiem visiem , bet 
es ne tikai pieminēt vārdus dažiem,tiny bit,Johnson ,reālā 
futbolists , pārstāvēja visu atlasēm ķēdi , kur viņš bija vai 
ir pagājis , Tonikaija , ir pārcēlusi arī izgatavojot vairākas 
uzbrukumu in Linhó tirgotājus , arī bija ze , ar tām man 
bija dzīvojis pietiekami ar viņu , netika arestēts , dzīvoja 
kopā ar viņu zem viena jumta , ar umasraparigas , 
chavalas man bijamans viņš bija viņa.

Betziņkāre šis stāsts tika novērsts man gāja ar meiteni, 
kura ēda zirgu un viņa prostitūcijā sev līdz par šo 
jautājumu bija divas prostitūtas , nepatika dzīvo atkarīga 
no sievietes , bet man tas patika , ciktāl dzīvot ar to .Es 
tikai patērē kokaīnu tajā laikā , neņēma ļoti labi viņa 
heroīns un kokaīns , bet tur attiecības , patika viņu un , 
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lai ZE un ana bija arī narkomāni unziņkārīgs šis stāsts ir 
tāds, ka es vienmēr teicu , lai ZE viņam atstātzirgs , 
vienmēr teica, ka viņš nevar lietot heroīnu , vēlāk nāca 
man dzert ķēdē un šajā laikā man bija ebreju ielejā , 
bijarasta ,tiny bit dzīvoja pat labos laikos , tur bija daudz 
daudz materiālatirgus , tas ir, tur bijadaudz narkotiku un 
ebreji Valley irievērots ķēde, caur kuru daudzi vīrieši 
notiesāti uz maksimālajiem sodiem un vienmēr bija 
reputācija, kas ir bīstama ķēdi , vienmēr ir pastāvējusi un 
tur notika slepkavība , tāpēc tas bijaķēde arsmags slavu .

Kā tur bijadaudz materiālu tirgū visi gribēja pārdot 
jāsniedz ar vairāk materiālu , tur sākasstrīds starp 
Dauphin un reālo Pinokio attapās arestēts par 
starptautisku narkotiku tirdzniecību , bijalīderi un kāvīrs 
jau bija ierakstsziemeļu ķēdēs uz dienvidiem no 
Portugāles , un tas ir tad, kad sāka atkal negribēja redzēt 
vai zināt .Pinokio izmaksā Igo daudz narkotiku pārspēt 
Dauphin , viņš ieraksta tā vardarbīgi uzbruka vīru 
ģērbtuvi , viss dēļ skaudības ;troņmantnieks pārdeva 
lielākas paketes un to bija vājāka , tāpēcPinokio maksā 
pārspēt Dauphin .

Tas bijanotikums, kas nebija ļoti patīkams, bet ir 
pienācislaiks , bet bija arī iekšējo reģistru un jau bija 
kalpojis vairākus sodus , man sāka ir problēmas , es sāku 
chased ar marcão iesauku indivīdu , viņš atrada pats 
iesprostotspar cilvēka noslepkavošanu savu brāli , un , kā 
man vajadzēja smēķēt katru dienu sāka veidot kolekciju 
un bija viena no tām kolekcijām , kas marcão parādījās , 
negribēja , lai man ņemt naudu , viņš atrada tiesības , jo 
tur bija vairāk nekā gadues braucu man latiņu , kas ir 
vēlējās izvairīties man nav ņemt naudu no kolekcijas , jo 
viņš bija arī tur, lai saņemtu naudu.Mums bija apmaiņu 
vārdu , kurā viņš parādīja fizisko spēku , bet nekas 
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nenotika es izgāju ārā ar om I naudu , tikai, ka tas 
bijasākums , lai padarītu ienaidnieku , es atbraucu darīt 
futbola spēle, kurā bija iesaistīta tilpumstabaka komandai 
, kas uzvarēja , viņš bija pretinieku komandā es atklāju 
sevi spēlē ar grupu, kas bija ieradušies no liniem , 
raktuves tika veikts ar Toni kaiju Jorge , uz Džo Luisa un 
sportistiem , un mēs zinājām, mēs bijām un playmēs 
vēlējāmies uzvarēt , pat ja tas bija nenovērtēt pretinieku 
un tas ir tas, kas notika , mēs zaudējām , mēs zaudējām 
spēli, jo es bijuvadītājs likmi , bija iesaistīti manu 
televīziju kāre veikt skaļumu, viņš gribētu izdarījis Ramon 
,čigānu , jau sen ieraksti bijacilvēks hit vidū , jo nevēlējās 
zaudēt teica nav jāmaksā , viņi chatearam ir visi mani un 
prasīja tabakas apjomu , bet apklusa , tas bija tad, ka šis 
puisis marcão turpinājagribēju teikt, kaapjoms un 
pieņemt, jo tie nebija iemesla būtu apvienoti šajā spēlē , 
bijasportists , vienmēr cīnījās par tiesībām un , lai 
izvairītos no problēmām, tāpēc nācās 
izvairīties.Turpinājās , bet šis puisis vienmēr turpināja ar 
mēģina provocēt mani ;irdiena, kas man bija , lai dotos uz 
gaitā galdniecības , tāpēc man bija devusies tur ebreji 
ieleju , šajā dienāneizbēgams noticis ,sargs bija man 
atvērt šūnu , tas bija reti man šūnu ,bet šī diena bija 
neapmierinātas , nebija smēķējuši pietiekami narkotika 
bija atstāt gradāciju nolaisties uz kursiem un segs man 
šķiet marcão , man iedeva skriešanās , jo, kā bija 
neapmierināts , un kā tur bijavēsture, provokatīvs 
ievērojotmani , es nevilcinājos desferi perforators un viņš 
reaģēja , bet nebija iespēja jau bija studējusi , bija 
cīnītājs , bet bija izmisis izraisīt to, kas notika , bija 
sensacionāls , ti, nav izpildījis nevienu sodu , jo viņš bija 
tur, ka dienavadītājs palātā , Eduardo , bija viņa vārds 
,man apmēram sešas pēdas garš , fiziski spēcīgs , 
bijagodīgs cilvēks , viņš bijataisnīgs cilvēks , un atstāja 
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to, ka.Es turpināja , protams, vienmēr uzmanīgs uz 
jebkuru uzbrukumu no viņa puses , jo man bija zināms , 
viņš ir veikusi kādu laiku, lai provocēt mani un kā tādu , 
precavi man , kas mums visiem ir instinkts , veselais 
saprāts nodēvēts sieviešu sesto sajūtu , betarī vīrieši ir 
.Sestais jēga irnegaidīts , ir zināt, kā spēlēt, zinot būtni 
un cieņu , nekas nav noticis pēc tam , es centos sekot , 
bet nevarēja , jo mana sirds bija spēcīgs , tika 
nodrošināta Hugo rasta , viens no visvairāk ievēro 
vīriešureize, kad es dzīvoju noslēgtībā , ne tikai 
uzskatītpirmais , jo, pirmkārt, es ;viss, ko viņš uzzināja , 
drosmi viņš redzams , kā man bija drosmi un jau man bija 
pagājis , uzsūcas , uzsūcas drosmi zināt, ka tur 
bijakaravīrs ,lojāls cilvēks ,dzejnieks ,cilvēks, kurš patika 
dzejubet pat , ka man bija labāk nekā viņam.Es gribētu 
dzirdēt , es sacerēja daudzas vārsmas ,kas veltīta tās 
viņam , es bijulabākais , bijapopulārs skaitlis reizes , kurā 
viņš vadīja , bija gudrs , bija stipra , tas bija neapdzīvots , 
ieguva atriebties vidū , kur viņa dzīvoja kopā ar 
pārējoieslodzīto skaits , nozvejotas daudz, bet tas viss 
bija mierīgi , cilvēki, kuri strādāja , bet ne man .Kad es 
pārtrauca darbu un ņēma kursu , es kļuvu , ko mēs 
negribam kļūtlauva no tumsas , es atgriezos lina , tas ir 
tad, kad viss ir progresējis par mani, jo man bija jānāk 
mājās, kur man bija un ir apguvis ,tur bija apstiprinājums 
manas būtības , atdzimšanu jomā man jebkad bijusi šajā 
mājā, jo viņš bija tur cieņu , tas bija grūti kreka , tāpēc es 
nolēmu meklēt no vienkāršākajiem veidiem, kā 
izdzīvotgrūti, ka es atklāju .

Tas irgalvenais ķēdes Lisabonas , izmitināti Visu veidu 
motherfuckers kas pastāv dzīvē , daži ir pievērsušies 
noziedzību sagadīšanās , citi ir nēsānoziegums apziņa , 
tur vienmēr bijalabs faktors, un labi , nebijās nekas, bet 
manitāds pats kā tā jau ir darījusi visu no tālabi ,draugs 
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,aizsargs ,samierinātājs , kas saprot visas situācijas , tie 
bija sarūgtināta , kas esot tie, kas mani desabafavam , jo 
es jutu lielu līdzjūtību , bijaveikusi kopības sajūtu un 
negribēja iet iekšā vilšanās .Es devos uz manu veids , kā 
iegūtnosacīta, bet tomēr bija kādu laiku , lai 
izmantotunosacījuma , es lēmumu es nedarīšu neko, kas 
kaitē man, bet es strādāšu par brīvību , kļuva sarežģītāka, 
jo visi saskaras labu komandustrukturēts pēc virzienā , 
bet es varētu būt uzvarējis visu ar šajā virzienā .Tajā laikā 
nepiekrita, kaiemesls , kas tika pieņemts šajā virzienā 
bija tik grūti , bijaautoritārais režīms , jo vēl nebija 
pieņemt šo shēmu , kas paredzēta, lai atbrīvoties ātrāk 
ķēdi , bet ir kļuvis vēl grūtāk , bet es atstājuvēlākiem 
lasītājiem , lai viņi varētu saprast visu maršrutu, kas 
nenogurst atkārtot , grūti kreka , kā arī bijalaiks pārejas 
manuel t . ;direktors , ka esmu atradusi , tika aizstāts ar 
john g .Cilvēks, kas bija ieradušies no Makao , bijušais 
inspektors tiesu , cilvēks, kas bija dzīvojuši uzbrukuma 
mafiju , kas tika izveidota Makao , dublēt 24 karātu , tur 
bija daži miris sargi uz darbu , jo tas piederējaPortugāles 
administrācija , tad kāpēc nosūtīt papildspēkus sabiedrību 
, lai kalpotu tautai .

Viņš cieta uzbrukumu , aizbēguši, bet viņa miesassargs 
tika nogalināts , pieauga , atnāca uz administrēšanu lina , 
taisns cilvēks , viņam patika man, kad viņš ieraudzīja 
mani , viņš nosūtīja mani zināt, ka viņš uzticas man, bet 
man bija vienalga , jo viņš bijajēdziens transformācijas 
uzskatot sevi karalis skorpions , viens, kas ir inde asinīs , 
sauc viņu un ne zvana , es zaudēju .

Sāka minimālo sodīšanas mājokļu šūnā , bijasods , tas 
nebija grūti , tika uzskatīts parļoti normāls sods 
sabiedrisks tempā šīs ķēdes , bet man tas kļuvamurgs , 
nepieņēma šo sodu .Režisora   Džona g .Viņš devās uz 
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manu mobilo runāt ar mani, lai palīdzētu man , 
nepieņēma šādu palīdzību , distrusted pārliecību, ka viņš 
bija , kā bija taisnība , viņš prasīja pretī tiešu sadarbību , 
ko viņš gribēja zināt , es nebiju gatavs darīttāpēc, ka tas 
nekad nav bijis mani sadarboties šo pakalpojumu , bet tas 
bija viņa paziņojums par to, kā viņš bijalabs cilvēks .Šis 
sods ,sliktākajā gadījumā, ir veikusi divas psihotropās 
nāca , pie mana loga bija:mednieks ,Chibanga unPiranha , 
bijamednieks , kurš man iedeva divus psihotropās zāles , 
pavadīja pakalpojumu absolvents , bijacilvēks, kurš mani 
bijapieņem par soda izolatorā , Sampaio bija viņa vārds 
.Tāietekme psihotropo vēl bija manī , sadusmoja man 
redzēt Sampaio caurlaide priekšā manu mobilo , es 
pametu visu šūnu, ieguva uguni uz matrača , es pa kreisi 
, kad apsargi bija palīdzēt man , es aizbēgu , es devos uz 
pagalmu , nozvejotasnūju un divi akmeņi , un tā bija 
rakstīts viņa labās rokas , atriebība , nežēlīgu vēlmi.Šī 
diena bija gatavs nogalināt tos apsargus vai kurš tas bija, 
kas ieguva savā veidā , bet tie bija gudrs kā vienmēr , 
nāk runāt ar mani , viņiem nebija citas izejas , jo viņi 
zināja, ka man bija saniknots un bija visu Wingaizstāvēt 
sevi, ja es tā pasludināja , bet man nebija manā kontā , 
kā nevarēja cīnīties bez iemesla , pēc pāris stundām es 
pieņēmuizpirkums, tas ir,laika periods, kas beidzās 
sarunas , un tāpēc man nav īsti izpildīti ,atzina, ka viņi 
man deva 20 dienas disciplinārajā šūnā , tas ir klibs , jo 
tas bija tur, ka es satiku Alfredo m . ,PSP ,bijušais goe , 
krāpnieks bija Draudzes , bija valstij turēt biroju kā tādu , 
lai sāktu funkcijumafijas , bijagrūti, cilvēks , jo viņš jau 
bija svērto vidējo boksa čempions , to zināja labi , un tas 
ir tad, kad , kad es samazinājās disciplināratbildības 
šūnas , bija epizode, kas negribēja , un , ka jūs varētu 
ņemt savu dzīvi , kābija vēsturi ar melnās , kas bija 
ieradušies , lai apmierinātu disciplinārsodus , bijasavvaļas 
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laiks , es jau zināju, kas notiek parveiksmīgu un bija teicis 
skaļi , ka es nebūtu Papar šāds numurs tiek uzvarēts ar 
viņu,jovirziens bija apšaubāma , tika mafiju visu melnās 
kuri krita sodu un būtu izdarījis vai pieņēmis kādu sodu 
dēļ necieņu aizsargiem vai pakalpojumus , darbinieki vai 
virzienu , varētu maksāt Alfredo m . , tas bija ex-psp , ex 
- policists , zināja daudzi no viņiem, un es viņu pazina kā 
tādu , bet gan sludināt skaļi un runāt tieši ar jūras , man 
iedeva cukurniedres , es samazinājās sods , es zināju, 
Alfredo m .Būtu man, bet tas, kur man bija nepareizi .Viņi 
mēģināja nogalināt mani, kad es devās uz spa peldvietu , 
neizdevās , bija ar viņu vēl divus policistus , lai aizsargātu 
, ka nekas nav pret mani .Tas bijalaiks, es parādīja gribu 
manu iemeslu dzīves , bija inculcated ko jautājums ir 
Draudzes , jo man bija dzīvojis apkārtnē .

Agri zaudējis savu tēvu , es kļuvu pieaugušo agrāk, tā 
nonāca pie atspoguļosies dzīvē, kas tad bija , ir , ir 
pieredze , ir transcendence par nākotni , viņa kļūst par 
dzīvesveidu radīšanas , un , kad tas ir grūti , mums ir 
nepieciešamilai būtu smagāku izglītību , agri aiz ko 
uzskatāmi neviens negrib vēlēties .

Tas ir, kad man bija pagājis stadijā marcão , tas ir, kad es 
sāku vēlēties vairāk iemeslu , bija jābūt lēmumu partnera 
līmenī un virzienu , bet es zināju , kavidējā nepārtrūka 
uzraudzību , kas veidojaapsargi un vadītājiem , dabūja to 
, ieguvuši, lai iegūtu un iejaukties citu būtni , bet tas 
nebija nekas vairāk kā būtni , piemēram, man , dažreiz 
tas irjautājums par iespēju , es centos , es cenšos un 
mēģināt būt dvēseli portugāļu , es esmu uz lejuPortugāles 
rase drosmīgs rases , ir pavēlējis pasauli , ir iedzimtība ir 
acīmredzama .Dažreiz mēs šādu jautājumu , kāpēc mēs 
eksistējam , kādi ir mums , kur mēs dzīvojam , ir 
jautājumi, kas apvieno šaubas dzīvot, bet mēs zinām, ka 
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mums ir jāuzvar , bija viss, lai būtu tā, es devos uz manu 
ceļu cietumā , vēlāk pēcmarcão cīņa sekoja izskatā grupas 
sastāvā uzraudzības pakalpojumu sauc par cietuma 
apsargi , es saņēmu labus cilvēkus , es saņēmu visu, bet 
godīgi viņi arī vienkārši gribēja dzīvot , nekad nav gribējis 
ievainots mani , un es gribēju to ignorēt, ir agrinav 
iemācījušies, ka jūs ne vienmēr var uzvarēt , 
bijaneviesmīlīga vieta ,vieta, kur dzīve bija bezvērtīgas , 
nebija nekādas intereses , vērtējot patieso nozīmi cilvēka 
, kas navkalpot .

Pasniedz , kalpot visiem viņš bija , lai kalpotu , man bija 
paklausīgs , es zināju, ka politiskās varas , sociālais spēks 
,represīvā vara vienmēr ir viena lieta, mums ir jāzina, kā 
piedot .Es varētu būt bijisvaronis apsveica viņiem 
atgriezties vērts ebreju izraidīt no kursa ,atgriešanās 
ebreju Valley , linu atrada pašu vadību , jo viņi bija tas, 
ko es negribēju , lai atrastu , sacēlās man pret visu 
pretrunāpar visu, kas bija pagājis , tas tika darīts , es 
dzīvoju ar visu, kas man varētu būt jādara, lai izdzīvot 
visu, ko viņš varētu saskarties , jo ienaidnieki bija spēcīgs 
bija patērētāji visām mašīnām , tika nodēvēts par 
piranhas , ti,, nācās izdzīvot visu , tur bijadiplomātiskās 
daļa ,izveidojot attiecības , tas ir, mums ir skolotājs , ir 
palīgs , psihologs , ārsts un jurists , kas ir mums, ka, ja ir 
tiešām neko teikt .Vienkārši dzīvotbrīdis no brīža, kad 
apstākļi ir vienkārši cilvēki , kas ir saturs pēc savas gribas 
, un es mīlu , platoniskas mīlestība , ka iejaukties vidū ir , 
šajā gadījumācilvēks , jau bija visas dzīves baudām , 
mīļotoSieviete joprojām manā prātā manā dvēselē manā 
dzīvē , bijaintensīva aizraušanās , visvairāk ilgstošu 
attiecības, kas var pastāvēt , kas ir pagarināts .Loving , 
fun , mīlestība būtne irvajadzība mīlēt to pēc savas gribas 
, lai izdzīvotu .Ziņojums ir tiesības uz pēdējo nosacījumu 
būtības , kā visi mani zināja , viņi gribēja mani testu , es 
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saskāros visu, kas bija uz sejas , jo sliktākajiem murgi , 
mēs uzzinājām pirms gulētiešanas stāstiem irtēvs un 
māte ,lai mēs varētu dzīvot harmonijā un labklājību , lai 
dominētlabklājību un spēka mēs saglabātu dāvanas 
iedzimtības no pirmsākumiem to , lai gan tas viss uzsūcas 
pēc lieluma ,plašums ir milzīgs, ja mēs runājam par 
laulību , vienlīdzībutiesības ir .Mums visiem ir jāmaksā par 
misiju , tā turpinās , turpinās pieaugt , turpināt skatīties 
to augt , ar nagu , precizitāti rīcības momentiem , par to 
man ir jābūt precizitāti.Tas ir ar piedošanu , dzīve 
turpinājās , jo tai bija jāturpina un ieguva godīgi cilvēki , 
patiess , viss bija lieliski , es saņēmu cilvēki , kas spēj 
kaut ko , tika noteikti ar visu , jo man bija paredzēts 
dzīvot , jo tie bija , bet viņi gribēja būt gudrākiapsteidza 
tos vispār , man bija iespēja apvienot savu gudrība man 
ar manu gudrību , bija gudrs , bet vienmēr gribēja būt 
vairāk nekā es , bet es conjuguei viņu gudrība , iemācījās 
spēlēt arī spēlēja ar zināšanām par to ar 
manu.Turpinājums dzīvo noslēgtībā , iežogota , bijasmags 
laiks , ne skaistums , ka es varētu redzēt , līdzcietības , 
ka man bija jābūt , jūs zināt, kaceļš bijaatvaļinājums .Es 
nekad gribēju ievainots kāds , tikai gribēju, lai man dzīvot 
, tad es devos uz kaujas , kas bija nemainīgs , jo visi no 
tiem bija spēcīgi , tie visi bija būtnes , bet es gribēju 
zināt, ne arī bija kaut ko darīt ar pārējo stāsts , kas 
būscaurlaide .Bija grūti saviem biedriem , visi no tiem , 
neizvēlējās kāds vienkārši gribēja , lai saglabātu cietuma 
hierarhiju un tur visi paklausīgi mani, kā es gribēju , bet 
es arī ļaut viņiem dzīvot bija manā ziņā , es narkotiku 
smēķēšanai , un viņivarētu staigāt labi , daži cilvēki 
raudāt man pārtraukt, joceļš bija drosmīgs , grūti veids, 
kā darīt iekšā cietumā , nebija citas izvēles , tas nebija 
aizbēgt , uzvarēt vai mirt .Tas viss bija darīts ar 
pārliecību, ka man bija , es varētu par spīti tam visam, 
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atrast cietā veidā , es zināju, ka es varētu atstāt vidū 
teikuma , zinātu, ka tā var arī atstāt beigās teikuma , 
atgriezt visu , vai nav vienalga ,tāpēc, ka tas bija labs , 
bija ķēdi ar manu komandu , bija visas manas komandas 
biedrus , tas ir tad, kad man ir sašutumu mani vairāk 
sajūtas būtnes , zināja, viņš bija sabiedrotie .Es devos uz 
ceļa ļaunuma , tika interpretēts kā tāds , es domāju, man 
lauva , bet bija atkarīgi no heroīna, grūti izdarāms , 
patērēt .Iegāju cīņa ,cīņa, kas ir nevienāds , es saskāros : 
tiesneši un skolotāji un palīgi , galvas sargi , dažkārt 
izmantojuši ar viņiem , bet tur nebija daudz , bet ne 
pietiekami, lai teikt, viņš bija taisnība , par pēcpārbaudes 
jautājumuman atnesa problēmu, lielākā problēma visas 
būtnes , es esmu vai neesmu , gribam vai negribam , tas 
ir, visu, ko mēs varam tiekties , bijaturpinājums no 
visiem, viņš uzzināja , pat labāk , nodzīvojot

Man kļuva kāda es esmu ,kas ir pazemīgs , skaidrs, ka 
zina, kā dzīvot , es esmu uzskatīttips , kurš staigā , un ir , 
lai pabarotu , es kļuvupatiess zvērs , nekad neesmu 
saskārusies ķēdi tādā pašā veidā , es kļuvuideāls killer 
katru situāciju, kāda tā bija dzīvot , un viņi zināja, es biju 
gatavs nogalināt, lai dzīvotu , kā vienmēr izvēlējās īsto 
veidu , viens, kas dominē visas situācijas , es zvērēju sev 
es nevarētu darīt viņiem kaitēt , ja tie nav manidarīt 
ļaunu .Go on , saniknots , vienmēr uzmanīgs ar visām 
kustībām , vai blaknēm , būs tie, kas viņi bija , pasaules 
mēroga partneriem , lai līmenī visu , kas aptver visu 
atrašanos pasaulē taisnīgumu , par visu, kas man maksā 
grūti cena, kas jāmaksā partas viss tika viss likts manā 
gadījumā , visi zināja mani, un es arī zināju, viss bija 
pilnību spēli , bijasavienība ,savienība no tiem, kas dzīvo 
un ir ikdienas saskarē ar iedzīvotājiem , neatkarīgi no 
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situācijas ;Tiger kā tas bija nevarēja piedot , viņi baidījās 
mani patiešām bija saudzīgi pret mani, tas nebija kaut ko 
darīt , mēs runājam par cietumā , mēs runājam par daudz 
, ietver vērtību, kas ir grūti uzvarēt , brīvībuja mums nav 
jāiet cauri visgrūtākajās situācijās dzīvības viciações , 
habituations , kas var dot pārspīlējumiem , kad mēs 
runājam par patēriņu , patērētājkultūras Somo būtnes kā 
tādiem kļuvaneuzvarams zvērs autointitulei man lauva , 
cīnījās vienādas zvēriman ar gudrību vēl grūti, bet es 
nevarēju piedot .

Viņš zināja, tur bija daudz bērnu mātes un dzīves 
pieredzi, bija atšķirīgi , daži bija bērni labiem cilvēkiem un 
citi bija bērni nabadzīgu cilvēku , jo tas viss man 
apstiprināt visas šīs sabiedrības klātbūtni var piedāvāt , 
ļaut staigātlīdzīgas situācijas neko nedarīt , katram ir 
nepieciešams labklājību , mēs dzīvojam sabiedrībā, kur 
visi grib labi , tomēr tā irskaistums redzēt nākamo , 
tuvumu , ja jūs nākt ar labo , es nopirkšu jums labi , ja 
jūs nākt par ļaunu, ļaunums saņemat , un jums būs ar 
visu, sākot no visa mana ļauna , lai būtu , bet es arī zinu, 
ka man ir staigāt , es nevaru būt tik grūti , viņi ir vairāk 
nekā s mātēm , man bija arī ievērot , izvietoja noteikumu 
ikvienam irlabi zinot, kanoziegums atkārtojas unvajadzība 
ir liels, es iekritu notikumiem , man kļuvatā sauktā 
narkomāns , kurš nicina visi , bet bija vērtība , un tika 
atzīts , neviens, neviens garām mani cienīt 
patstāvīgivājums viņš juta tajā laikā .Viņi visi 
uzmundrināja un jārespektē mani , gribēja vairāk no 
manis , būtu jābūtpiemērs , būtu jābūt laipnāks , 
saudzīgāka un sirsnīga .

Es samaksāju cenu nerāda to, ko viņi gribēja mani redzēt, 
man bija grūti , man bija rupjš , man viss bija par labu 
manu lēmumu , varēja būt vairāk peļņu , pat varētu gūt 
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labumu no vairāk viss , piemēram, man, chegavam-
maniskaitīt uz saviem sapņiem , bet man kļuvazvērs un 
vēlējās būt .Tas bija saskaņā ar situāciju , ka dzīvoja 
,iežogojuma , izolāciju , bija sievietes arī bija 
overwhelmed ar visu platoniskas mīlestības , mīlēja viņus 
, viņus mīl .

Tas viss bija par dzīvo brīdī , man bija liels platoniskā 
mīlestība un kaislības arī saskares punkta , bet es 
jāizvairās vienmēr pazudināt kādu dzīvību man, lai iegūtu 
skaistu prieku , es atklāju , ka man bija iestrēdzis , 
navpazudināt ikviens dzīve, ja nebojā raktuvē .Turpināja 
mīlestība , es joprojām mīlu , jo tikai tad viņš varētu būt , 
visi bija , piederēja mana mīlestība , jo viņi mīlēja mani 
patiesi ievērotas mani , es nedzīvoju labi , tika arestēts , 
viņš zināja, viņam bija jācīnās , lai uzvarētu visuman bija 
zaudējis brīvību , bet tas ir tad, kad es zināju neapstāsies 
, norādes , darbinieki , pedagogi , apsargi gribēja 
pieradināt , būtu jāsaprot , bet man arī nācās pārtraukt , 
pārtraukt visu, zagšana , patērētājvalstu ,apkaunot dzīvi 
citiem , bet man vienmēr bija labs , nekad slikti izturas , 
nekad spanked ikviens, ja viņam nebija iemesla to darīt , 
un pat tad, ja viņam būtu grūti man darīt , cilvēcei pati , 
vienmēr ņēma vērā morālās vērtības ,vērtības katras 
ainas , jo es esmu arī būt, bet viņi zināja, ka viņi 
gatavojas ir lielākais zvēru jebkad atrasts , bet tas bija 
visu komplektu par mani, jo es gribēju to , es tos atstāja , 
gaidot ,bailes no viņiem nāktzaudēt .Tas viss bija 
lietderīgi , bijalietderīgi paaugstināt , patērēt un dominē 
agri sapratu, šo pat pirms ienāk cietumā , bija grūti 
stundām , dienām , kas nekad nav pagājis , gadi , kas 
man bija , lai apmierinātu , jo viņš bija apguvis 
kontrolisituācija bija nāk nākamais , es atbraucu spēlēt, 
betjoks bija daru seju .Jomērkaķis 
spēlēt,nepavisammērkaķis pussy savai mātei , man bija 
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mirst joks , jo es zināju, ka meistars .Tā bijadiena 
izmantot, vēlējās , lai apmācītu mazliet , un es ierosināju 
, lai viņš nāk vilciens ar mani , bijavājš rādītājs bija tikai 
par jautru , izspiež kaklu , viņš zaudēja samaņu , bet tajā 
brīdī es jutos sasprindzinājums manī navgribēju darīt , kā 
tas bija jāparāda , spēlēja , paskatījās uz viņu piecēlās un 
viņš gāja kopā ar mani , es viņam pateicu , ja tas bija labi 
, nebija pretrunā atbilde, bet , kad es paskatījos man 
sajūta, ka tiešām bijapagātnē kaut ko , viņš zaudēja 
samaņu .Tas bijapārpalikums uzticības , nezināja savu 
spēku , un tur sākās elle , kas bija , es piecēlos un 
skatījās uz viņu un sacīja viņam :

- Vai jums ir labi ?Tu atstāja mani uztrauc .

Vienmēr parādīja viņam līdzjūtību par brīdi , nav domāts, 
lai sāp, es izskatījās tā vēlējās nomierināt visus ļaunos , 
viņš bija pārpratisapmācības tika pārspīlēta no manas 
puses , viņš beidzās nogalinot sevi , viss bija cerības 
vienu dienuebreji ieleja .

Es cerēju, ka ebreji ielejā varētu dzīvot , bijavienkārši 
jautri man , tas ir, tā bijaprakse, uz kuru es nebiju gatava 
, mans spēks bija tās augstums , dominē , jo viņš zināja, 
kapteinis , bet, tāpat kā dzīve , irtās cena , man maksā 
augstu cenu par citiem cilvēka ķēdē , brauciet uz 5/6 no 
soda , proti , jebkurš ieslodzītais kopš soda vairāk nekā 
sešus gadus , var izmantot par 5/6 , irlikums .

Bet mums ir vidū soda ,2/3 un tālāk seko 5/6 .Es izgāju 
ārā uz 5/6 viss bijaprogramma darījis manā biogrāfijā , 
kas dzīvē šķiršana , iežogota , nodarbojas ar labiem 
cilvēkiem , cilvēkiem, ar kuriem man liktenis , bija daļa no 
vadības , cilvēki, kamēr es varētu mīlēt , ja viņi gribēja , 
tad notabaka un ne pavadīja tur jūtama milzīga naidu 
šiem cilvēkiem .Tie bija cilvēki, kas stāstīja man neko , 
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tikai līdera atšķirīgu lomu, ko tā bijusi .Tur bijadeputāts 
man bija dārgs , bijapirmā sieviete , kas ir mana 
problēma , es biju lojāls, bet tad es domāju, ka bija 
nepareizi bija tas, ka viņa atteicās man pirmo probācijas 
10 gadiem cietumā .Viņa nebija ievērojuši mani un prasīja 
manu patēriņu izmēģināt narkotikas , bet tas bija pārāk 
vērīgs , lai saprastu, ka tas saglabāsies , ka veids 
,probācijas man tika piešķirts pēc pieprasījuma es spriest 
ārstu .Viņa man iedeva četras dienas probāciju ar 
nosacījumu tikt uzklausītam galvu , un viņi lika uz augšu, 
Doc tiesnesis piešķīra viņam četru dienu nestabila , 
pagarina piegādes sniegta narkotiku skrīninga testu , 
timanevrs , tie ir vienmēr , un es arī nenovērtēt daudzas 
reizes , bet vienmēr ievēro viņu, jo viņš ir pelnījis manu 
cieņu .Viņi bija būtnes, kas spēlēja savu labāko lomu , 
taču tas ir noticis ,tests tika dots pozitīvs opiātiem , ti, 
heroīna , marihuānas , hašiša patēriņu , bet es spēlēju uz 
manu labu , kad es iestrēdzis manu pieteikumu , es 
apgalvoja visu, kas bija atsauktiesjo tā tika patērētājs 
lūdza zāles mans ārsts ana f . , jo tas bija zem vai virs 
apsildāmu diskusiju , kas meklēja viņa palīdzību , par visu 
to, ko viņa man palīdzēja , es jautāju viņam narkotiku , 
ko sauc Tramalbijalaiks, kad es jutos man bija 
sabiedrotais Dr. ana f.Vai Tramal apsūdzēja opiātus 
apstākļos par rutīnu , tas bijasituācijā tas būtu tīrs 
.Apsūdzēja opiātus ar narkotiku skrīninga testu , tas ir, 
kad conjuguei 2 + 2 , proti noskaidroti narkotiku skrīninga 
ar savu ārstu , viņa man palīdzēja , pavadīja prasījuma 
dokumentu uz jautājumu , skrīninga narkotiku kāEs 
pārsūdzēja lēmumu , kas tika veikts , manas tiesības bija 
spiesta , es pagriezos un es pieteicos maksimālu Dr. 
instances tiesas tiesneša notiesāšanas tiesas , 
iraugstākais līmenis , ka ieslodzītie tiek nosūtīti bez 
maksas, ar labu izmantošanuvidū pildspalvu 2/3 , tika 
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radīts tur kaujas , fiziski uzbruka cietumsodu aizsargs , 
nebija , jo es gribēju , viņš meklēja mana slava bija 
lielspilnība cietuma vidē , ievēro , bet arī izveidojām šo 
vērā , cieņu, respektējot zināja, ka viņš nevarēja spēlēt 
pret sistēmu .Sistēma dominē pati par sevi , jo tur ir 
jābūt sociālo , viss, ko mēs varētu vēlēties , labklājību , 
lēmumi bija atšķirīgi , man bija viss , viss , kas manos 
spēkos, lai iegūtu labumu no vidus pildspalvu 2/3 , 
jomana slava bija plašs starp aizsargiem un starp 
pavadoņiem , bija apsargi , ka es arī gribēju apstrīdēt un 
visupsiholoģisko līmeni , fiziskās un viss cits jūs varat 
iedomāties , jo es zināju, kas varētu notikt, iestādēs , kas 
bija jāievēro , saucnoklausīšanās par vidū pildspalvu 2/3 
un 5/6 arī ,pieteikums tika balstīta uz tīrību manu 
ziņojumu risinot jautājumu par skrīninga kaņepju ;šis 
pieteikums teica tiesnesis , kaārsts apsūdzēja analizē 
Chamon vai hašišu , bet kā es esmu sociālu būtni , nekad 
dzīvoja aizsardzības ietvaros ķēdē , ti, bija mani attiecas 
uz pārējo ieslodzīto skaita un teica tiesnesis , ka Dr.man 
nav ēst neko laikā , tikai rezultātā hash , tāpēc tas bija 
loģiski , ja es sekoju ar cilvēkiem, kuri ēda un dzīvoja -
MOS slēgtās telpās , tas bija parasti, lai apvainot hašišu , 
jo es elpu gaisā .Man atlika lēmumu probācijas , jo tas 
bija Ziemassvētku laiks , un tiesnesis ārsts varētu iet ārā 
divas nedēļas , tas ir, Ziemassvētku brīvdienas , bet viņa 
man deva iemeslu un deva man nedrošas gandrīz divus 
mēnešus , unpusi , tas bijailgs laiks nepatikšanas , jo 
ambīcijas out nestabili , jo es biju jau daudzus gadus , 
desmit gadiem .Bet piegāja un jāsamierinās ar mani labi , 
līdz dienai, atstājot slikta , man deva četru dienu ilgstoša 
sliktas produkciju , par kuru viņš ir veiksmīgi izpildīts.Bet 
tas būtugrūtāk jautājums man, tas būtu vairāk cieņas un 
ne iekļūt nepatikšanās , bet tiklīdz iegāju , pēc diviem 
mēnešiem pēc tam, kad viņš bijanestabils , tad būtu kāds, 
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kas es gribētu , lai padarītu dzīvi un tas notika .Es 
iesaistījās cīņā , kurāzēns ieguvamazliet slims apstrādāts , 
bet viņš bija laimīgs būt individuāla , būtindividuāli ar 
cilvēka repertuāru , slēdza šūnās ,aptaujas kārtība ir tāda, 
ka mēs dzirdējām , es nosūtījaviņampapīra atvainoties 
par to nav entalasse mani , nebija nepieciešams 
.Uzklausīšanas ,priekšnieks, kurš mūs dzirdēja bijaVācu 
aitu , saukts viņu, sākumā viņš negribēja dzirdēt zēnu , jo 
viņš teica, ka tā nevar būt , nevarēja būtjoks , jo viņš bija 
mēģinājis dot man arnazis .Tad varētu pieņemt versiju 
zēns un aicināja mani , un es viņam teicu to pašu versiju , 
kas bijatreniņu ,spēle, kas varētu būt beigusies slikti , 
viņš nepieņēma ļoti labi versiju man bija viņam pateicu, ti 
, jo viņš bijapārspēt aizsargs , bija daudz gadus un 
nodarbojas ar " casdatrolas " , ti , irnosaukums, kas dots 
tiem, kam jau ir daudzus gadus cietumā , nekas nav 
noticis ar mani , ne man , ne arīzēns , paņēma mūs no 
soda .

Iet uz normālu dzīvi , es sāku , lai izvairītos no 
turpmākām problēmām , es varētu baudīt vēl četri 
nedrošas izejas veiksmīgi , un radās atkal , 2007. gada 
marts , trūkst man 11 dienas , lai varētu izbaudīt vēl 
probācijas aprīļa mēneša ierakstuman bija kļūdaina 
persona ar narkotikām , ti , deva viņam smiltis , nevis 
reālo sīkumi , viņš atnāca uz slodzi , es nevarēju , bet 
kaitējums būtu sodīts šoreiz , jau bija brīdināti , es tikai 
sevi aizstāvēt unThings got tur .

Betproblēma nekad nāk viens pats , es nokavēju , tā 
notika nāk šis iemesls , tika nospriests, ka tas nevarēja 
būt spēkiem , atkalriga , bet šoreiz varētu man iegūt 
prom , es varētu samazinātnabadzīgo un bijakas noticis .I 
sauc puisis uz manu šūnu ņemt informāciju, jo tas puisis 
arī nepatika mans veids, lai , un bija solījis , ka cilvēks, 
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kas deva man informāciju ,traks Adan ,īsts karavīrs , viņš 
arī bija vāja , piemēram, man , bija jumszvērināts mans 
brāļadēls , es nevarētu darīt neko , kas vienkārši gribēja 
zināt nosaukumu , uzstāja uz visu dienu uz   solījumu, ka 
nekas varētu darīt , bija gandrīz uz laiku slēgšanas šūnu , 
ko sauc puisis uz manu šūnu es pajautāju, laiiemesls, 
kāpēc viņš iet runāt par kaut ko viņš nav redzējis , viņš 
noliedza es zinājutraks nuno nekad es gulēs šajā situācijā 
, bija viens no vīriešiem, kuri vienmēr ievēro , jo viņš 
bijaīsts karavīrs , juta viņa dusmas maninoliegt un 
atspēkotu Nuno .Streiku un tas bija laikā, kadsargs nāk 
manā šūnā un redz nedzīvs cilvēks uz zemes , perforators 
, ka desferi viņu, betaizsargs redzēja neko , tikai 
redzējakritušo cilvēks nevarēja pateikt neko nav redzējis , 
taču tasindivīds bijanozagt , tas ko sarežģītu manu 
situāciju , bet pat tad es zināju, ka tur bija iet prom ar 
mani ļoti labi , jo es nekad nebiju chibado ikviens , un viņi 
mani ,virziens ,vadība bija gatavi sodīt ar mani pavisi, jo 
es nekad shut up apgalvojumus , ka ieslodzītie bija 
pieprasīt kāda tā bija .Es vienmēr tika uzskatīta par šāda 
motivēšana šiem iemesliem vai veidiem cīņā , un tas ir 
tad, kad viņi deva man piecas dienas soda , darīt to šūnā 
, bijavieglāks sods , aizstāvēja sevi sakot, kaindivīds jutās 
slikti unsamazinājās , un viņš teica, savu versiju par to, 
kas tik tiešām tika piekauti un tas notiek laikā, kad tā bija 
gandrīz ko bauda manu 2/3 .Vai ir lieliska iespēja , kā 
izkļūt tur ir nekas, ka nodarīts kaitējums mani , tas ir, bez 
disciplināras vidū .Bet šoreiz tas būtu apgalvot , kad 
nevainība tika uzklausīta 2/3 , teicadāma ārsts , kurš bija 
nevainīgs , kuri to vēl nav izdarījuši nevienu agresiju , 
neņemt to vērā , es jutos ievainots ar situāciju , bet 
gaidīja lēmumuunlēmums tika samazināta iespēja es varu 
atstāt , lai dotos tieši 2/3 var gūt labumu tikai tālākai 
izskatīšanai , novērtējot manu 5/6 no soda , tas ir, nāks 
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no pienākuma ar 5/6 , jo tadlikums dod , dod 
priekšrokušajā gadījumā , varētu iznākt vienalga 5/6 , bet 
varētu izmaksāt gandrīz 3 vairāk gadus cietumā , nevis 
atstājot neatlaidībai celt prasību atcelt tiesneša lēmumu 
turpmāk Dr. pārskatīšanu pirms 5/6 ,lai tā būtu staigāt 
vismaz sešus mēnešus mierīgu .Sods tika dots martā, tika 
uzklausīts maijā tajā pašā gadā par atlīdzību parole , vēl 
nebija samazināt lēmumu par 2/3 , tas ir tad, kad mana 
dzīve varēja būt vēl sarežģītāka , viņš jutāsme noskumis, 
skumji , bet zināju, ka man bija jau pavadījis lielāko daļu 
no manas pārliecības .Tas bija tad, kad tas ir noticis pār 
situāciju, šoreiz ar aizsargu , var būt situācija , kas varētu 
būt aizgājuši , ja nav par to, kaaizsargs esmu runājis 
parraupja un cieta , nevis acatei savu pasūtījumu , desferi 
jums perforatorsseja , viņš bija viens pats ar mani , bet 
cits aizsargs parādījās , viņš pievienojās pārāk ātri , lai 
kolēģi un pievienojās man uzbrukt man , vairs desferi 
jums vairāk perforators nē , viņi arī ātri pārtrauca ar 
mēģina uzbrukt man , tikkoman lūdza doties uz 
uzgaidāmajā telpā bīskapijas vadoņi atnāca pie manis , 
jājautā, kas noticis , es viņiem teicu, ka nekas nav noticis 
, tikai to, ka tā nav ievērojusi ar rīkojumu , jo, kāsargs 
joprojām asiņošana no muteszināju, kauzbrukums bija, kā 
tas bija ,vienkāršs uzbrukums vai nejaušu situācija un 
tas, ko es viņiem teicu , nebija iemesla uzbrukt aizsargs 
līdz runāja labi ar viņu , arī stāstīja, ka viņš 
bijabijanelaimes gadījums , un tas bija par šo jautājumu , 
ko es vienmēr atsaucās .

Viņi mani slēgts gaida izmeklēšanas , ko sauc par 
drošības sadaļas ebreji Valley , zvaniet uzņemšana .Bet 
viņš bija gatavs iet kopā ar manu disertāciju , kas 
patiešām bijanegadījums , nevar atzīt, ka tā bijapiespiedu 
akts , būtu zaudējis .Tāpēc man nācās balstīt sevi tādā 
nozīmē, ka viņi gribēja , lai turpinātu šo tēzi , tur bija 
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jābūtpretruna starp aizsargiem .Aizsargs tika uzbruka 
pienu , bet viņš arī nekad rakstīja, ka es tiešām streiku 
jums , kuri izteica piedalīšanās bijaotra sargs , kurš bija 
pieņemts , kazēns, kurš bija aizsardzībā , viņš bija devies 
uz lazarete arī ir rutīna ,ir reclusive aizsardzību , ir 
jāpievieno sargi , patiesībā es zinu, ka viņš redzēja , ko es 
darīju , jo viņš piedzīvoja visu, tāpēc tas bija tas, kas 
radīja man līdzdalību būt disciplinārsodu , kas aizveda 
mani uz tiesu arī.

Bet nākamajā dienā viņš bija dzirdējis publiskajā 
ministrijā , es biju informēts, ka viņš sodīts par iespējamu 
uzbrukumu apsardzes pienu , bet kurš kopā ar mani , ka 
diena bija olīvu aizsargs ,vēsture to sargāt mani , 
bijadraudzība , kasizveidoti ķēdē , apmeklēja kursu biroja 
lietojumprogrammas no IT puses , bija monitora sauc Lina 
, es iemīlēja ar to neapzināti , un tas aizsargs ,olīvu , arī 
patika viņas un paņēma samazināt to.Viņš zināja, man 
patika viņu un viņai patika man , tā tas viss sākās tur tie , 
atkarojis draudzību , varēja runāja sliktu par mani , lai 
vēlaties stick ar to , sāka runāt ar mani vairs, un viņš 
klausotiesmani paziņojumi publiskajā ministrijā , un viņš 
pierakstīja visu, ko es bija teicis , tur tēzi, ka tas 
bijanelaimes gadījums , jo es nekad nebūtu domājis tas 
man palīdzēs aizsargs , got patīk man, pēc tam, kad tas 
bija stop Monsanto,ķēde , kas tika pārbūvēta kopīgu 
cietumā par maksimālo drošības cietumā , bija tur 2007. 
gada maijāķēde tika atklāta , tomēr devās uz Monsanto , 
ņemot gaidīt lietā,sarežģīts ķēde tika veikta , lai māju 
teroristiemvairāk vardarbīgu noziegumu , noziedzīgām 
organizācijām , mēs vienmēr noskatījos pastāvīgi , jo mēs 
dzīvojam stingrāku režīmu , ti, princips ieslodzītie visi bija 
roku dzelžos izkļūt no šūnas bija tikai viens rotaļudienu 
.Bet es devos tur 2008. gada maijā, ņēma ar šo shēmu , 
kas ilgi slēgta šūnā , bet es vairs pacēlu roku dzelžus jau 
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paņēma režīmu , kas nav atvērta , bet mums bija citas 
profesijas , mums bija futbolu ,rokasbumbu un trenažieru 
zāle , mēs varētu apmeklēt bibliotēku , kā arī, bet tika 
weaved , nebija viss tajā pašā dienā .

Es atbildu, un devos atpakaļ , lai aizstāvētu to pašu tēzi , 
bet, kad es saņēmu no van vadīt mani uz tiesas zāli , es 
redzu, kaaizsargs piens ,cietušais bija pievienots olīvu 
aizsargu un nebija tālu no iedomājoties, ka būtu jauki 
pārsteigums, kad es sākudzirdēt liecību aizsargs pienu , 
dzirdēt tēzi, ka man bija aizstāvēja , kad es jautāju 
prokurors , un tas ir tad, kad es jutosolīvu sargs būtu man 
palīdzēja .Tiesa arī norādīja, ka viņi nav pārliecināti, ka 
tas tiešām bijanelaimes gadījums , bet darīja to, kas bija 
nepieciešams, lai , un nav pierādījumu par pretējo , 
neviens nevar tikt notiesāts .Man tika attaisnots un mans 
advokāts bija lielisks pārāk, jo bija gaida lietas iztiesāšanu 
augstas drošības pakāpes cietumā Monsanto , lika man 
pārskatīt , man trūka tieši divi mēneši, lai iet bez maksas 
un nodota mani uz ipNo Alcoentre , bija tur pēdējais šajā 
ķēdē , bija sūtījumu , kas bija pēc vairākas sūdzības , ka 
man bija darīts ķēdiķēde atvērtu sistēmu sauc cietuma 
koloniju , ko man trūkst divus mēnešus viņi nosūtīja mani 
atpakaļtur , iet ārā uz ielas , es pa kreisi .

Kā savu gribu bija lieliski būt atklātā cietuma ķēdes , jo 
tas bija man pusotra gada Monsanto un vairāk profesijas, 
kas mums ir, irļoti noslēgta sistēma .

Grūti pārvarēt , pat es , kam bija liela pieredze šajās 
cietumos mājām , un tas bija tad es samazinājās 
Monsanto heroīna , nebija iespējams iet uz turieni , 
jonarkotiku nestājās pārtikas krājumus vai jebko, kas bija 
ārpus ko vizīti bija glāzi , kas navļāva fizisks kontakts , 
bet man vienmēr teica, kā visu ļauno , kas notika ar mani 
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bijaieguvums atmest heroīna lietošanu .

*** *** Slēgšana

Pink Floyd - mums un viņiem

" Mums un viņiem

Un galu galā mēs esam tikai parastus vīriešus

Es un tu

Dievs vien zina

Tas nav tas, ko mēs varētu izvēlēties nosūtītsauca no 
aizmugures unpriekšējā rangs nomira

Unvispār sēdēja un līnijas kartē pārcēlās no vienas puses 
uz otru melnā un zilā krāsā

Un kas zina , kas ir kas , un kurš ir kurš

Augšup un lejup

Un galu galā tas ir tikai apaļas ' n kārta jūs neesat 
dzirdējuši , tas ircīņa vārduplakāts nesējs raudāja

Klausieties dēlu , Teicavīrs ar pistoli

Ir vietas jūs iekšā

" Es domāju , ka viņi nav gonna nogalināt ya , tādēļ, ja 
jūs piešķirat 'em ātri īsu , asu, šoks , viņi nevar darīt to 
vēlreiz .Rakt to ?Es domāju, viņš izkāpt viegli , "izraisīt es 
būtu esam Ņemot viņam pērienu - es tikai hit viņam vienu 
reizi!Tā bija vienīgāatšķirība

Uzskatu , bet tiešām ... es domāju labas manieres 
izmaksas nav neko viņi , vai nē? "

Leju un ārā
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To nevar Palīdzēja que turdaudz no tā aptuveni

Ar bez

Un kurš būs noliedz tas ir tas, kocīņas viss ir par ?

No ceļu

Tas iraizņemta diena

Man lietas manā prātā par cenu tējas gribam un šķēli "

Vecais vīrs nomira

Copyright © pink Floyd

fragmenti

fragmenti i

Slēgtā un pakļauti sasalušajā ziemeļos veco lapu gaida 
salocītiessadedzināti Orange gaišos toņos apsildāmu segu 
kā aizmirsto dvēseli , kas prasa un pacieš aukstumu 
electrifying brīvs atmiņu , nevis uz iedomu un 
eksistenciāliem , skaņu izplatāskarsts zaudēt sev laiku 
ritms iebrukt mani un izpētīt bez siltuma karstā 
dzesēšanas pasauli ,atmosfēra nebijapati bumba ripo 
kaktā ar vienpusīgu punkts zem okeāna virsmas , 
iekšpusē apdeguma magma uz džungļiempētīt un 
ieskaidrot apdullināšanu atpūtas un nav citu veidu, kā 
teikt, tas ir vārdi , vārdi karsti vai pārāk auksti , tāpat 
tiešām auksti drūmajā līķis , mūžīgi aukstskarsts sapnis 
par pavasara un ielejā ,upe bez smiekliem ir 
cerībasakropļoti gaida, lai atrastu un parādītu, ko eludes 
un atsaucas radīt lēni un liecina, ka tikai iedomāties bez 
attāluma un ar pienācīgu vienādojumu apspriež visu 
karstā karstā jautājumu , pat apdeguma ģitāras skaņu , 
kas virmo sēdekliskultūra, kas ir dzimis augļus un vairāk 
vai mazāk viltīgs bez posts atrisināt situāciju tagad 
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eksistenciāli apstājās, ko ietekmē saslimstība ar vārdiem , 
kas sniegtu kurlums klusuma , teica, vairāk rūpes par 
aprūpi , kas izraisa aizdomas parneizteikts , betefektīvi 
pārraidīt virzienu un rakstīšanu .Visa patiesība ir tāda, ka 
ir patiesība starp domu un rīcības veids, kā atrast caur 
uzvedību , kas rada trikus un manevrus vadītājam pats , 
un redzēt padevās ilūziju par bezjēdzīgu vārda , bet 
pareizi teica , bet tas ir neticami, vissforma ir pamatā 
aktu tīram nelaimi nepiemērotā sk augt un zina, ko darīt, 
situāciju, ka trūkst kāda jēga no savas aprakstu, redzes 
vai ziņā , mēs bieži sakām, ka mēs nedomājam , un 
redzēt, kas ir zināšanas un mācīties noun citas 
pazīmespašas vai līdzīgas vai kā tam šeit irpiemērs 
misijas kāds abstrakts sajūtu veidā nebija reāli tās 
patiesībā klātesošs kā vienību , bet vienotu 
sadrumstalotas pasaulē, kas ir līdzīgi un kā vienmēr 
mums ir līdzībabet ne viņa vienāds var būtiemesls, fons 
un zaudēja savā atsvešināšanos , šeit irraksturs veidā ir 
un sajūta karstā mirgo , kas nāk nopašu iekšpuses var 
izskatīties kā gleznotājs rāmja forma tik taisni kāarhitekts 
, nevisabsolūts galīgais iemesls tam, ka par jebkuru 
pakļaušana vai gāšanu iztēles vienkāršu realitāti , kas 
iznāca dabiski asprātība un incisiveness nesvarīgas , 
pārvadā ar nākotni , ka viss ir tīrīt , unrealitāte cieto 
pagātnes neapzinātiun ievērojami izmantojis savā 
mežonība pieredzi vārdu, kas vienmēr iedomājas kādu 
pamests attēlu šeit irbrīdis notverti uzmanību sniedza 
fragmenti lūk pievienojasapzinās šim aizskar mani rakstot 
, visvarens nav skaidrs, jo taisni kālīnijas horizonts , 
kursaule iet uz leju , un paslēpj kārtojumu aizmigusi un 
atrada pats uzvarēts , bet nekad žēl , ka tur piedzimt no 
jauna , un tik spilgti, kā tas bijavienīgais ,saule turpinās 
savu spilgti un enerģisks pieredzi, lai tad, jaiesāk kur 
visas detaļas tiek aprakstītas ar minimālo jutīgumu tikai 
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notikt, un iegaumēt katru vārdu ar savu jēgu un tur 
klusumā pacietību , tumšā gaišredzība , nav prognozēts , 
bet nevis mazinājušās nevienu racionālu instinkts , ja vien 
Iinvades'm nevis I pati uzbūvēta un uzturēt pīlāri kā 
Ahileja , vienmēr šajā iedomu pasaulē, kurā tā stāv , 
nevienam Pielūkojiet šos spiegus man ir manas slavas 
slikta slava ,skarbā realitāte tikai siltumalokomotīve 
dzinējiem, kas darīt šo ļoti traks un dziļu ceļojums tunelī , 
jūs nekad redzēt iekšpusi savu tik tumšs ar attēla 
produkcijas un spilgti beigās , gaidot tikai izbeigt to, kas 
motivē mūs unnospiež mūs un neatsavināmas spēka kaut 
kā fascináveis   kā nekas uzticamu , grūti zināt, un nekad 
mācīties tika web , kas ir sadalīti , bet , atgriežoties 
veidot web , tas bija grūts un par nelaimes gadījumu , kas 
ir stāsts , tur bijadziļa shotka viņu nogalināja agrīnā 
vecumā , bāzes naidu , bet nekad nav vienaldzīgi pret 
kādu vai jūsu prātā vai jebkuru cilvēku , tāpēcgudrs 
paņēmiens teica visiem, ka mēs visi esam mūsu summa , 
un nāk daudz dažādas un līdzīgi vienādus cilvēkus ,tās 
sākotnējā rakstura , patiesībā irvisu darbību, leļļu undaļa, 
kas pārstāv ceļojumu zaudējis telpā burtimāksla radīt 
telpu piederēs nāves no jebkuras beigu punktu 
,kulminācija bija nekadbeigas ,die parmēs nekad nenotiek 
vienkārši notiek ar tiem, kuri zina, mums, kad mēs 
mirstam , un nekad nevar zināt , tas bijavārds, kas nebija 
beigas, bet vienkāršs un ģeniālsmazliet viltīgs kā lapsa , 
kas vēlas , lai pabarotu no milzīgu bada , nekā ir mācīties 
, un vienmēr vēlas zināt vairāk ,tad šis avots ilgmūžību , 
nekad nevar zināt , kas notiek , un, lai gan pēdējais 
kāpējs tika saglabāts un pārvietots ticību viņa kalnu , un 
robežas ir tikaisākums klintsjauniešu attieksmi , atsver 
jebkurā augstumā , un tad, kad mēs devāmies uz lejuun 
mēs redzam, cik daudz mēs jau esam sasnieguši uzvarēt 
tikai zinātnedaudz vairāk būt un nekad vēlaties zaudēt , 
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un viss, ko mēs varam lidot uz jebkuru vietu arvien 
samazināsies, jo viņi mācās lidot un iedomāties visu , bet 
visi fragmenti ir vārdi , idejas ,un domas .Dziļūdens tik 
dziļi , ka māksla maldinot tādu, ar tēmu nav 
pārliecinātsjūras gaisa un , šķiet , it kā ar burvju enerģiju 
viegluma un sentimentāls embebecido un 
ternurentonedaudz vairāk kā papildus nāk no viena 
nekļūdīgs brīdi un nekad neuzvarams , joviņa uzvara 
vienmēr bija viņa uzvarēt un , jo vairāk uzzināju tikai, lai 
būtuzaudētājs vēl viens kaujas , kurā nekas teikts un 
jūtas bīdāmo garšu tam, kas deva uzvaru , jo tas ir 
pietiekami, lai mācīties un iemācīties dzīvot ar visu, kas 
mums noraidīt.

ii fragmenti

Kārtojumu , nogrimušais distances vienā kāpņu gnash 
metāla soļus tīrīšanas lupatu , spaini uz grīdas , 
kvadrātveida marmora , sienas kopā četri, viens piliens pa 
pilienam iekrīt un dziļš , nedaudz , kāds iekustinagrīdas 
tuvās gaismas , bezpalīdzīgs , viens klucis virsmai staru 
kūli ar ēnu efektu , reflecti- stiklasejas ,apskatīt skabarga 
, viens niršana , vraku , jaunas bojas , kas izglāba mani 
no nosmakšanas , traks ,izbēguši un zaudēja starp 
zvaigznēm un tukšā bezdibenis tikumības ziņā attieksmi , 
pilnība ciešanas , un ir , pirms bailēm , tad pie klavierēm 
uz ceļa nolaišanās lido darvaklavieres bija uz grīdas un 
pēc tam pieskaras pirmo skaņu ,pirmais tēlsskaņa dziļi 
atbalss tukšumu par fin peldēšana ūdenī , beidzot lekt 
obligāciju mo kustību un visu, kas elpo un ir vilka uz 
desvaneceste ilūzijas , bija atšķirīgs brīdi okeānā 
profundez ,šķidruma un sāls rakstot bez krāsu zīmuli , 
bijaaktieris izrādē kulminācija pusesdāvanu , kas padara 
mani laimīgu , pidžamas gultā ,gulta uzlej dzirkstošs un 
atšķirīgs , tas bijaattēlu bez dekorācijām , viss ieelpojot , 
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pārmaiņuuztveres , untransmutācija bija acīmredzams , 
ne asaras , ne līnijas , ne noteikumi bez kaut kā pietrūkst 
visu galā ,stāsts, kas neaug neparādās , diez stāsta un ir 
saistoša , patiesību , ķēdes un slēdzenes visām 
pusēmkatapulta ,mērķis un ir līdz pārsteigts kā bulta bez 
jomu , kaklasaites mezglurakstisku izlijušas , urīna 
nesaturēšanu , neskaidru rakstot, nekad off , viss, ko viņš 
redzēja gribēja un kurš vienmēr gribēja, lai būtu , un fonā 
nebūtupar būtni , griešanas un velmējumu raupja bārdu , 
viena ūsas , mati, viens plus viens no katras sejas , 
pieskārienu katra maksātnespējas savu grēku , viņa 
timelessness līdz šim un redzi tikai un vienīgiauduma 
kopsummas

tad pagarināts smiltīm , zemes zāģi un dzīvoja , kopš 
laikā nirt , viss lepnums spīd un nolaidās apakšā pasaules 
redzot vienkāršu dziesmu , padarīt to apmierināšanas 
pēkšņu triecienu ,redzesmēs visi dzīvojam realitāti vienā 
no citas priekšnojauta kaut kas notiktu , un izdosies 
spazma atbrīvoja un nomodā būt sajūta , unvēstule no 
nekad perfektu sonets ar pastāvīgiem atskaņa , skrēja 
vienu teikumu , ka fāzes , tāpēckur mēs nevarētu iet un 
kur mēs bijām bez iet pa līniju noslēpumainā pazušana 
putekļiem uz netīrumiem reālu punktu visās iztēles ilūzijā 
tad eksplodēt komētu , un šī planēta dzīvo ne vienmēr ir 
bullshit ar aizdomām par intrigu bāzes tika uzstādītsplānā 
nav pārtraukt tad absorbē dzirdēsiet vienu balsi , 
ungaudot par vilku vēstules ir vēsture , pilnība sagrāvi 
ietverts raķešu zvaigžņu pludmales tik dīvaini , kas tika 
teikts un sākt lejā pa kāpnēm uz iettukša viens piliens soli 
, tadmetāla margu bija automātiska , un tikai vienu kāju 
uz upes , basām kājām un auksts , viss, kas nav , šķiet, ir 
viss pazūd un pazūd .Viss universāls ir tā, kā ir , tad tikai 
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viena valoda ,mute atklāja slāpes prieks ieraudzīt skūpsts 
jūs noskūpstīt , un vēlme , BITE savu izskatu , kad 
ceļojumā savu laivu apstājieties un sakara ar faktiski lieta 
, kas dara neir nereāls , betminējums , deguna petiz 
karstu sajūta , un mušas un iekarot Plutonu , viņas sirds 
akmeni dīķī atsevišķu dzīviportrets ne vienmēr fotografēts 
lūk trakums bija gatavojas , lai būtu veselība bija līdz 
vietai, kurvisi radīti unbrīvs skūpsts gaida turēt , ar 
izšķirtspēju tikai spēku pastāvēt ar pārliecību , vienmēr 
saistīta ar viņa sirdi ,vēlme , lai sūknis unplūsmas 
iedomājasstrāva kastē bija četras sienas unizskatu 
pavedienu bez iemesla gaidīt, lai apgaismotu spēku , kas 
nav bail , ne uzvar vai zaudē , ir vēlme radīt un 
nenoteiktu jūru ar otu nokrāsot visu alfabētu ar katru 
krāsu , tās zilbe unspēks , kas beidzas ar noskaņojumu, 
lai iet un iet, un ļaut sevi iet, jo īpaši, lai būvēt pili 
akmens zem ūdenskrituma un upi ķēdē veikt visu priekšā 
, iepriekš bija kaut kas prātā , ļoti atšķiras no vienlīdzīga 
unvienkāršs stāsts par ceļojumiem,no virtuozitāti skaņa , 
kas nav redzējuši, bet starpības tad uzrāpās cits 
pakāpiens augšup pa kāpnēm vēl gāja atpakaļ pirms soli 
un levitating un tikai viens mēģina kāpt katru soli jūsu 
uzņēmumam un pārliecināts gaisa iedomāties klavieres , 
kaatstāja uz asfalta grīdas bija tikai atslēgu , un tas 
nebija žēl , ne atbildētājs ir ticība vienā vienmēr uzskatām 
atklāt dzīves un iegūtu tikai mirkli smaržīgu karstu ainava 
jūras spīdēt redzēt jūs mīlēt manā nirt ,bijis mans float 
mana laiva grimst skaloto auduma , kas attīraklavieres 
uzstādīts uz dzīvojamo istabu, kur neviens negribēja būt, 
un es tikai gribēju tur, tad ievadiet durvis bija no visa un 
nekad iedomāties padziļināt , bijavēlmepanākt, lai jums 
cilpu sirdi un jūsu pāris , tas viss sūknēšanas un 
tadturbulentā , nav tik saprātīgi un bombardēšanu akta 
jau bija notikums kara miera viss kopā ar dažādu sajūtu 
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vienā no iet un paplašināt to, pagriezās unpēc putnu 
dziedāšanu un sajūsmina tikai šodien uzzināju, viņa 
mūziku lyrics , viss sakārtots bez koordinētasuzdevums 
bija panākt , un galu bailes neticētu un visbeidzot 
neatgriezties šo ceļojumu visuceļu jau bija dziļi kritums uz 
jumta , logupusvirus un auksts , tumsā akta faktu , nekad 
nav noticis , bet ziņoja , un tas ir vajadzēja būt izdomāts 
doma , kas rodas tikai tika vent , ka ūdens bija tikai 
sēdeklis jūsu skūpstuvēlme tikai jums un spēlētklavieres 
daļa bijaplāns pieskarties jums atzīmēt, ka jūs iegūsiet 
justies par norādījaneass asmens bijaspēcīga rakstiski, ka 
nedrīkst sist jau jūtama kaklasaiti vaļēju zvaigznes nakts 
braucienu uz   nākotni, kas nenāk , atšķiras no pagātnes un 
tagadnesbijaapvērsums , tas bija tikaistāsts, ka visi 
apgānītās un galu galā, kas bija pa kreisi no Plutona tikai 
rakstīt mīlestību viena sirds starp divām sienām 
neiespējami lēkt , kur par neko prom nenoslēgts aplis 
,kvadrātveidataisnstūra viens, ka stingrāku mezgls , 
nokratiet putekļus un redzētklavieres tikai pieskarties jūsu 
žēl un tumšā telpā par fotografēja attēlu, ruļļa filmu , 
mazu attēlu toņos fragmentiem redzēt, ka tu atspoguļojas 
gabalu , kur visspievienojas , jo es gribu tevi , 
atspoguļojas manā attēlu , tikai jūs esatspoguļa rāmis .

kopēja

Kā izkļūt no šīs sāpes, kas iegremdē un sašaurināts 
ciešanas no sāpīgu vienu un vienīgo .Tas bija pietiekami, 
lai izskatu bez nogalināšanu , diskutēt un katrs asaru 
kritums atklāšana slāņveida sirds un tad apgānītās rodas 
pašreizējos diskus mani crazy un manas plaukstas un 
ķēdes ap impulsu tikt piespriests slimības dvēseli un 
tumši putekļu , ka mēsbob- pārtraukumiem ar jutekļiem 
un fiziski universāla tvaika šīs vētrainās atsvešināšanās 
saknes dvēseles ir atrodams viens labirints ,sevi tu vilka 
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pašreizējā iegremdētā apātiju citas dienas , smashed ķēdi 
, kas saista mani , atlaižotgandrīz steidzami brīdī , ikviens 
sagaida alegoriju dzīves , transportē pastorāls momenti .

Lāpu dedzināšana , fulminará , šeit irsvelme un gaismas 
liesmu , kas deg , lai jūs manu nabaga sirdi ,brīvs zirgs 
gaida pieradināt izbaudīt visu to, ko es jūtu , jo jūs 
jūtaties kā jūs jūtaties , šajā bezgalīgajā laikākas 
krustojas ar apkārtējo pagātni un kas iezīmē jebkuru 
dzīvību , kas dzīvoja .

Mūsu atkalapvienošanās kulšanas maģiju , ka ir 
tikaiizskatu jūs un redzēt jūsu mātes seju, siltuma sajūta 
un maigums visu rūgtumu vienkārši vajag tikai pacelt 
mani dzīvot un vienmēr redzēt jūs die apdeguma kustību 
lūpāmjuteklība ,caurspīdīgs laime kā ķēriens nozīmi gaida 
dzīvoja it- spēcīgas savienības īpaši labi novēlēt jums , 
tiecas būt tik laimīgs kā petiz viena sakne iesēta , kopt un 
stiprinātdraudzība irKramu mīlestībaspadara manu sirds 
pārspēt savu gaitu .

Tēvs bijaal tēvsburvju brīdis lielāku mācīšanās cerēt uz 
lielāku mīlestību , lai būtu lielāka mīlas bērns mīlu bērns 
māte ir milzu vienmēr uzmanīgs un inteliģentas tēvs un 
dēls mans dēls eksplodē mani ar prieku sajūta ,emocijas , 
pieķeršanās , mīlestība un pieķeršanās , irspēks, kas 
atsaucas mums mūžīgo svētlaimi , gribas pieķeršanās , 
apmaiņu, mācību stundas un tāpēc abi pārpildīta ar laime 
, ko mēs tiecamies būt forever young māceklis in iesācēju 
tēvs.Vai jūs vēlējāties tevi mīlu , es jūtu tevi , jo katru 
brīdi nemierajautājumu un tikainedaudz , jo es fascinas 
.Jūsu spilgtums ir man vienmērekstāzes aina rāmī , kad 
abas cabemos , bet jūs esat vienmērvisskaistākā .Away 
nāca vienkāršu saullēktu tikai domāju, ka jūs aizpildīt , 
piemēram, mani bagātina , Jums ir crazy taisnība 
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maigums

saplēst

Kādu dienu viņš bijaasaru varētu noguldīt jūsu sejas ne 
vairāk chorares

Dream gribēja intensīvi nirt pamodies vidū jūrā no miega 
, kas pēdējos gados vadus , sapņotājs mēnessērdzīgais , 
nakts dvēseles , ka krēslasun ēnu aizskar skaitlis un 
atmodina tumsā tīra un neapstrādāta ilūzija ,vairāk 
mūžīgais uzmodinātun redzēt, ko tā dziļš miegs vienu 
dienu tur - pamosties un tic mītam parvienmēr sapnis 
panākt un sasniegt tikai viens gabals , būtbezgalīga līnija 
ar savu svītru ...

pāris

WantedKISS mierīgu miegu , kas numbs mums un vēlmi 
vairāk varbūt ne gribu zinātkonfektes jums un jūs sakāt 
labu vārdu un atsvaidzināt pukstēšana par krata sirdi jūs 
domājat, ka jūs saspringts , savstarpēji un nekad 
nesaistītsEs esmustrāva vēnās , ka jūsu sirds pumps'm 
izelpas gaisa ar vieglumu un skaidrību nekad ritmiski cieš 
vai ļaunu beating'm piemēram, lietus ūdens un akmens 
sand'm jums , viens , kas nav atdalītu viegli un izbaudot 
jums bez jumspierādīt šeit es esmu pusi meklējumos 
kabatāslāņveida boot atraisīts gaida , lai tie un kaklasaiti , 
kas nekad Atsaukt , jo jūs esatkurpju manas pāra man kā 
mīlestība .

mūžs

Jomūžīgais turēt to tur iet uz leju , un tad nav veids, kā 
cīnīties pret to , ap to vai manipulēt tas irterors disidentu 
burble un kulminācija vienā punktā streikotprāts 
radīšanas, iztēles, ne tikai krāsa plaukstošu pēdas 
zaļatonis un ka tonis paķert dzīve dzīvot un plaukt , šeit 
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irrezultāts jūs vienmēr gribēja norādīt , dzīvo intensīvi

mīlestība

Redzi ātri atrod vēlmi uzvarēja tas notiek, un crashing 
sāļo jūras akmeņiem un pārklājumu dziļumā un 
kārtojumu redzi stendus

Auksts , kurš ienāk mierīgu peldēšana un nošķirts es 
atklāju sevi iesaistīties ar avota ūdens kļūst uz rietumiem 
pāreju uz otru pusi nekas nav grūti vienkārši nekad 
protektora pašu soli un iepriekš padara jūsu sirds spēlēt 
mūziku, kas prasa , lai jūs vējš, jūras un sauszemes 
uzvarēt pietiekami mīlēt .

siena

Ja tas notiktu, nezinātu sitieniem auksts , šampanietis 
atdzesēta apgānītās prātu , un pārdeva dvēseli , tīra ieroci 
bez sentimenta veidā , piesaistīts iestādei , kas būs 
halucinācijas un to nekad nāk , jodvēsele nepieviļ , 
procentu superiorizabet tas ir tīrs , tad tas skaidri pakļauj 
noslēgtu loku , pusvirus līdzekļi, lai kas ar pakļaušana 
unilūzija rodas no Bezgalība pērkons un viss apstājas, 
kadspilgtums ietekmes , betslimība gara šīm ķermeņa 
vajadzības unapzināti Plunges mūs bezdibenī savas 
būtības un levīts , un paliek kā pielikums , kas traucē 
noskaņas un slimību garaaudzēja pārcietusi sāpes un kā 
nolaidīgs , kaietekme uz valsts , kas atrodas dažu metru 
attālumā , unstaigāt irtiekoties ar dvēseli , garu ,ķermenis 
sagrupētas dzīves kur viss nestabilitātes faktori, vai 
tāpēc, kaorganisms nespēj segt ar brūču vecumu vai no 
slimībām, slimību un tad šis gars sevi un egoisms nāk uz 
mūsu gribai , bet nekārtībasdvēsele un šajā virsotnes 
domāšanas aktu par garu bojāti un pārsniegts tīra , 
spēcīga grūti, kāsienas nespēj lēkt .

115



domāt

Šķidruma ielej iztēli, insults ir valdzinājums viena 
iegremdēta neprātu un dziļi tas atbalsta draudzīgi, 
harmonijas sijām unburvju aizskar ķermeni un 
iekļūstbezsamaņā apzinās pasaules šķietamību lūk dzīves 
kļūstskaistums tīra elpu unbezgalība kļūst redzama 
robežu starp vārdiem un paplašina jūtas un rīkojas 
nedomājot mainīt savu iemeslu domāt un iedomāties 
kādreiz prātoju superiorize šo būtni , domājot un 
rīkojoties , lai mainītu .

draudzība

Krēslas krēslā redzēt viss notiek pie pajumtes prom no 
iedomātā ienaidnieka ,cīņa varētu šķērsot pamieru ar 
mieru , pagriežot klusumu ,nakts bija krīt , un es sāku 
justies , ka pieskarties , ka sajust mīkstu ādaun mūžīgs 
enerģijas tīru draudzību spēcīgāks žests pieķeršanās nekā 
jebkura kaisles vai mīlestības un kādsligzdu tikaipar īkšķa 
touch un tikai iedomāties, kas šķita un pavadīja ķēdi visu 
enerģiju .

mācīties

Apžilbināti un fascinē ar noplūdušais sulu , starp citu 
tiešām drūmu vai aizskarts , bet sēž stāvoklī brīdinājuma 
, bez vismaz sajūtu minimālisms riteņu lūk , visa pilsēta , 
tik sajaukt vai pārprast nezinu, vai tas tika nolemts , bet 
tas viss ir jēgakadvienkārši prieks rakstīt jums 
pieprasījums nav vajadzīgs, ja tas notiek paliekas pazūd 
un viss filcs un redzēja , bet paskatieties , lasīt un rakstīt 
interpretēt , asimilēt transporta mācīšanos un mācīšanu , 
lūkelpa aug ar vēju ,un pēc tam pazūd , peld 7 jūrās 
poisando teica teica lūk iegrima , tika padziļināts , kāds 
draugs draugam, ka draugs un nedalāma , bet nav 
redzams , bijabrīdinājums ,doma par talantu, kas kuģo iet 
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, iet , un iedomāties, ka netiksbet vienmēr apliecinājuma 
ir piedzimis no jaunatikai vienu dienu katrs domā , jo jau 
šodien , šobrīd irnākotne uncieto rakstot baudīt vienkāršu 
iesildīties un vispirms izveidot un iztēloties un atjaunot 
atkal un atpakaļ vietā , ar kuru nekadatstāja to , bet tad, 
kad tur jau paskatās pulkstenī vēlams klāt un laicīgi 
pieredzētie fakti , tiek apkalpoti un unikālu sajūtu prieku, 
ka nāk ar kausējuma un tā normālu tumšāka tik 
ikdienišķa parādība, un tikai nedaudzagri unpamošanās 
untumšs ungaismas burvju nakts un pragmatiski tika 
levitating un airu laiva ar ziemeļiem , ir uzmācīgs un 
shimmering protams, viņa bija , ka vienā brīdī , ar 
atgriešanos unjūra tik grūti iedomāties , bija milzīgsun 
milzīgs dusmas okeānu , lai tas uzrunā nelikumīgu 
ceļojumu bez uzņēmēja tikakvadrāts bumbutrīsstūris 
pretēja kā piramīdas ar sarkofāgu prāta neizprotamu 
dvēseles ... kā aizmirsto dzīves , dodoties uz vietas 
fotografēt uz lapas , kas dara nav sausa, tā piegāde 
pildspalvu un rakstīšanas mūsu planētas katra antena , 
satelīta vai vienu pavedienu , kas uztur kontaktu ar citu 
planētu un ceļoja , jo koki tie ir dzimuši zari un ziedi 
dārznieks spīd visu dienu ir kā spīdMoonlight gatavojas 
notikt, un tad vēl lēkt , kālēciens , lai redzētu,mazulis 
piedzimst un īpaši skatoties viņam augt un mācīties , un 
mācīties visu, ko redzat un pārveidots aktu, ka bērna 
valoda ir mīksta āda pārākumu bērniem saistībā arvecāki 
un mācību dēļ dubultās novērotāja līdzzinātājas mācīties 
un mācīties un zināt , kā dvīņu kam ir pāri , kurā 
savstarpēja mācīšanās ir daudz mīnu un jūsu uzdevums 
būs augt un jūs vienmēr mācīties un zināt ļoti dzīvot .

Es jūtos ciešanas , kas novērš mani redzēt , piemēram, ir 
īsta , ar labu uzvedību , bet vienmēr kā skumji clown'm 
viltus smaidu , iekšpusēprieks neatbilst ārpuses justies 
rīvdēli , kas padara mani no normālā vietā būtu ceļo un 
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uzturas vietākur DISTA pašu skats justies neizdibināms 
solis , nedabisku parādību , bet kādzīvnieks jūtas mežonis 
mežonība un ātrumu , sākas kumeļu un nogalina , 
piemēram, iedzimtas spēku to nolēmis darīt neveiksmes 
laikā un iepriekš un par braucienu bez pēdām irimage 
atbaidošs , pretīgus un grēcīga patiešām redzi zvērestu 
debesīs temperatūras augstumā , nāk jautrs un rāms 
svaigu kliņģerīte , kas saka apstāties , uzplaukst un aug , 
tas vardarbīgs pieaugums ir tikaislikts laiks visumežonība 
kas kulmināciju un jāuzlabopēkšņi ļauj kaut vai nekas 
traucē un vistīrāko impulsu stāsta jums padara gaisa 
troksni un nodot jums domāju, ka es uzvarētu to visu bez 
bailēm , bez kādreiz iemācīsies nedzīvot ar slazda , ka 
ienīst jums piemīt nejūs , jūsu cilvēku sevi redzat, ka 
labie darbi dos jums zvaigzne uz zemes, lai 
piliensšvamme jautāt , kas skar klavieres , jo man ir plāns 
, mēs nekad par izejvielām novērš tevi iesaistītus un lido 
dzīvoklis un lido pārnegaisa mākonis irdaudziem faktoriem 
stāvoklis, kas padara mūs lietus heartbreaking konkursā 
un mitras zemes rāms sejas lasīšana , šķiet, ir minējumus 
bez arhitektūras inženiera tās spēkos , atsaucas 
uzfantastisks ,reāli nesasniedzams , jo mums ir visas 
pilnvaras, kas, mūsuprāt , vispirms bijatumšs ap stikla , 
bet absolūti caurspīdīgs kūpinājumi toņi vērtības ir kā 
ziedi ir ūdens tos pastāvīgi , un to, kas irsēklas aug prātā 
jāatšķiras notāda pati kā mēs visi ir instinktiem un 
mežonība pašu dvēseli cilvēks papildus attiecīgajiem 
dziruMagic irstāvas tunelis , kurā kāds redz 
ierakstugaismas un tās gals irderailing no bezdibeņa viss, 
kas mums ir tīrs aizturētas un izpildīts .

Redzi , neviens uzvar savā pasaulētunelis iet dzīvot 
gaismas ievadi un apgaismo savu ceļu , jo to, kas mums 
ir, irdzīves līnija , un tas ir jāveic .
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Mīlestība cieta dziļa mīlestība bija jūtama arī 
aizmirstsapakšējā puse zaudēja nožēloja grēkus un 
dzīvoja .

Maska dzīvo galu galā , kā izbeigt visu un beigas , lūk , 
protams, nekas kā pārliecināts, ka tādu, kam nekas 
vairāk neskaidra ievietotniecīga un nepārtrauktā līnija no 
robežas , kas nav paredzbezgalīgs , lai līnijas ir divi 
punktisaullēkts unvienīgais bezgala tikaiseja nāves nāk 
lēnām kāelpa viss jūtama , tikai tāpēc, ka viņi nekad 
neredzēja citu seju , bet lai apslēptu tumsā .

atmiņa

Jo jūs cieta jūs tevi jutos mīlēja ar jums dzīvoja nekad 
mīlēja cits kas noskūpstīja in redzējāt jūsos nonāk 
mīlestību , kas būs vienmēr atceros nekad nav bijušas tik 
daudz cieš nekas vairāk gatavi mirt par jums caur mani 
jūs rakstīja tā, ka es cieta un mira , un nekadjums kādreiz 
vienkārši jutās zaudējis .

Lover konkrētajā brīdī likās šim tikai viena diena prom no 
mīlestības kāds jau mīļāko .

Pārdomas

Gaida kaut dzimis spogulī ir mani un manu pārdomas 
atspoguļo , cik labs un ne tikai tās tēls arī šis vienkāršais 
pārdomu bez spoguļa tika nosūtīta .

Skaidra nakts tumšā naktī tikpat skaidrs kā ausmas, kad 
stūri ar savu šarmu kļūt par patieso whistling putns, kas 
lido un visi tiecamies uz brīvību .

rakstīšana

Es ... unlielāka labi, ka var būt nozīme un pildspalvu 
neatvairāms īpaši tiecas tikai domas
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iet

Nomira !Jā , tas bijabeigu sākumssākumā apgrieziens bez 
rūgtuma , bet bez maiguma bijaceļojums , kas nav tēlu , 
un bez drosmes pretojaszemāko unaugstāko bija laiks 
atstāt vai palikt šajā vietā , iedomājoties visu un 
jebkoreizēm viņš aizgāja , un devās uz galējās apakšā , 
kas saka, nebaidies ne drebceļojums ir atgriezt šo pasauli 
iegremdēts dziļumā skaistumu , ka viss man ir , ir viss , 
un viss , es gribu neko , jo, kad atstās neko notiks, ka 
tas, ko es domāju .

Abyss'm kraujas , kurāplaisa irbeigas.

Pagaidiet un viņš jāja labi , kas vēlas un vēlas lekt , 
izlaižot un smēķēšana bija iešana bez ritināšanu 
galamērķi trauksme atšķiras ar vecumu , lai gan vienmēr 
dzīvo ansiosíssimo režīmā gaida kaut ko , mēs vienmēr 
gribam kaut ko , viss mums stāv kā labprātīgi piespiedu 
kārtā.

kāpnes

Es sēdēju equacionei , tačurezultāts nebija tuvugaidāms , 
lejup pa kāpnēm un liftu starp gaismu un tumsu , un 
pievilkšanas lūk viņš labprāt otrā manevra tur , kas gāja 
uz augšu un lēnām cēlusies nesamazinoties .

Centrālais birojs

Asaru ,intuīcija vai iznīcināšanu , ka doma ir 
skaistadzēriens no ēdnīcas ledusskapja un uzkarsē līdz 
vietējo štābu un viss kļūst piesātināta un krāšņa 
pastāvēšana .

Nevēlas , lai izbeigtu , beidzas tāpēc viņa ir klausīties 
vārdus ārpus redzēja biedējošs par uzvarētāju atkal 
negrib iet , un tāpēc es esmu , un es esmu īsa
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sol

Kas notiek jutās sarūgtināts par rītausmas viens uzvalks , 
kas nāca ar tumsas iestāšanās dzīvoja , atdzīvojās un 
atdzimis esmu viņšspēcīgs saules.

Atdzimis aizkara dūmu lūk , tur viņš ir dzimis bez 
pergamenta notikumu , lūk, tas bija īslaicīgs , unplātnes 
virzās prom un tikai tagad dzīvot otru dzīvi , lai attēls ir 
vienkārši redzēt katru mirkli viņa tēlu un atdzimis

Raugoties smaržas ,smaržu ārprāts , ārprāts spīdzināšana 
domas bez visiem nesaistītā radiniekasirds bārenis,sāpes 
viena mīlestības tik daudzi citi, kas sāp izskatu un 
nogalina vēlme un ilgas novest tikai brīdisšoreiz no savas 
domas , iespējams, visu eksistē ne tikai kā tikumīgai 
attēlu, bet sakarā ar to izskatu vai nosacījums prātu nav 
mirst brīdī visu fizisko eksistenci un pēkšņi viss iet off , 
vai var novest .

Dzīvojamā mirst

Starp dzīvību un nāvi ?Sakta !Piedošana , tas ir ievietots ?
Skaidrs , kurš nekad nogalināja ?Ikvienam ir atlicis dzīvot 
brīdi .Visi bez izņēmuma , tiklīdz liktenīga domāju, ka mēs 
mirs drīz, un tad mēs dzīvojam , ir tik ,sacīkstes smieklīgi

atstājējs

Dārgais draugs ... Es rakstīt pārāk tālu ... tu pagaisa ... 
mans mazais draugs ... šovakar mana dvēsele raud par 
jums ...!Veikt mana sirds iespēja ... lūdzu, piedod man , 
mans draugs ... mana brīvība prom ... zaudējis debesīs ... 
tu esi ņemts ... return'sa prieks ... tik kluss ... Klusums 
,puse-way to , kurš nomira ... piedoti ... pēdējo vārdu ...

Broken

Ja iztvaikot manu dvēseli , nekas paliks noslēpums plus 
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gruveši , aizmirsusi fantāziju .Parādījās no gāšanu pludiņi 
slinkums cita brīža , īpaši .

būt

Skaņa ,mute sirds ,maigs pieskāriens ,krāsa viens sapnis 
, lai iepriecinātu pēc brīža , izmisuma unikāla un 
iedvesmo no asumu bez attālumā bez ierobežojuma 
griešanas cīņas , aiz iztēles ka cāli asinis 
Priekšstatusarkana un iekaisusi ar sajūtu sāpes , tas nav 
puzzle , bet gan realitāte, vīzija .Kadciti sanāca kopā , un 
mēs uzskatām, kā apstiprinātāja un veicinot izskatu uz 
eksistences , viltotā , apgrieztais un atspoguļots .

No visiem sāp es jūtu, ka man pieder kādam bez bailēm 
līdzjūtību , traks , bezkaislīgs un tīru dvēseli bez 
pašreizējā mezglā, bet savstarpēji saistīti, un vienota , 
vienvirziena , pēdējā griba un ir , unpie gala nekas būt ...

trūkums

Ja touch un redzēt savu pasauli , būtu nešķīsts , bez 
izslēgtu touch jutību , vismaz uzskata, ka kāds pārspēj 
manu realitāti .Mans skumjas ir vienkārši, kā visu laimes 
sasniedzamo kā nesasniedzams .Ar burvju , bez ironijas , 
kas dienā jūs sakāt , pieskarties man justies , kā tu 
skaties uz mani , un redzēt, kas es esmu , un nevis to, ko 
es būs jums blakus .Dedzināšana spēles dedzinošas sāpes 
man, ka beidzas , kad visi sadedzināt.Nekad bija jums , 
starp citu , kas jums teiks, ka jūs ciešat , jo jūs nekad 
atstāja viņu un zinu, ka tevi mīl un vienmēr mīlēs tevi ...

 skaitlis

Es mīlu tevi biežāk nekā tie, ka mana sirds var pārspēt ...

Es izelpojiet | jūs iedvesmos | to pašu gaisu | mīlēt
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Es esmu visas krāsas , lai krāsu savu pasauli ...

  Man , jums un tiem, kam patīk man

vienu dienu

Stāda saknes manā sirds šodien , šis koks

To sauc mīlestība kādreiz dzīvē var pārraut , jo viņš dzīvo 
manī

transformators

Spožais varas , kas pārveidot realitāti līdzsvaru .

Elektriskā panelis kontrolē pozīcijas un galamērķus 
universālā varas .

saules gaisma

Apgaismo zarnas

Aizēnot šīszemes dabu .

Gaismas avots krīt tāpat pilieniem , pamatojoties uz to , 
kadzīvības avots un gaismas.

bāka

Pastāvīgi meklē aksiāli kustību anomālija .

nāvessods krēslā

Skaļš nervi blink ar sirds elektrošoku .

elektromagnētiskie viļņi

Nāk un iet viļņu domas ap pulkā viļņiem.

elektrība

Iet caur manu ķermeni tas pašreizējo , kas nes mani uz 
ķēdes viļņa
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elektriskais impulss

Es esmu satricināja elektriskiem impulsiem cirkulācijas 
režīmu .

Patiesības gaisma

Intensīvi spīdpatiesība , kad atklāja impulsīvi .

aptumšošana

Callan irmoka balsis spilgts slikta .

sveču gaisma

Iedegas sāpes

Uzkrātā izkausētu vasku .

Elektriskie durvis

Atvērt maigi pieskaras , bet slēgšanas nav laika, lai 
atvērtu .

Motocikls motorzāģis

Cut ar dinamiskas naida saknēm tumšās enerģijas .

electrocuted

Electrocuted spilgti dūmu notīra atmiņu .

Elektromagnētiskā turbulence

Bars vētraino bezgalīgs electromagnetismos prātus .

ray electrifying

Kā electrifying enerģijas staru, kas paralizē prātu .

velnišķīgs gaismas

Katram būtne ir velnišķīgs electrifying mirgo .
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mirgo

Bākugunis plaguing mani

No nepārtraukta ķēdes fragments .

tuvās gaismas

Necaurspīdīgas izgaismojas ārzemniecisks būtnes tuvās 
gaismas .

Elektriskās Wire

Vadi palaist caur mani ķermeņa dinamiskas enerģijas .

10 elektriskā ķēde

Subo un virzīšana uz 10. ķēdes un irneiznīcīgo varas 
mazspēju .

Elektriskās kritums

Electric krita uz vārdiem ekstazī un jūtām .

Light cut

Asas un spilgtas atbalsis ,

Spīdošs gaismas satveršanas balss sadalīšana .

zibens Dark

Mirgo aizēnot klejojošs būtnes ar acu orientāciju .

fluorescence

Bloom un krist ne pērkons visos virzienos un nozīmēm .

" Ofusculência "

Pīrsings zibens aizēnot citas personas izpriecu sajūtas un 
izskatās .

baltkvēle
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Krustpunktu arkas dziļi savā dvēselē , kas tur elektrodu -
dinamisku un kvēlspuldzes triecienus .

Electrocutáveis

Kā mājienu kalšanai man kopumu attiecībā sajūtas , kas 
prasa stingru un noteiktu gaismas.

Twilight trūkums

Wrap mani maigi augstu gaismas manas būtnes maigi 
iepriecinās ar zibens .

memuāri

Uzsūcas vienošanos par gaišā dienā , es esmu gatavojas 
nākt ārā no tumsas un jaudas gaismas , būs izplatīt spēku 
un enerģiju visai constelar kopienai .

bīstamas gaisma

Apdraudēt šos rehabilitācijas lukturi, kas mocītu mums un 
ļaujiet paredzēt briesmas .

Naktslampa

Šī gaisma , kas pavada jūs pastorāls brīžos un nespēj 
stāties pretī iebiedē jums noslēpumu .

sarkanā gaisma

Intensīva sarkanā gaisma un bloķē akseleratora nervus .

šoks

Zarpares šoks un piesārņotājvielu prāti bez impulsiem līdz 
izplatītākajiem .

Uzņēmuma Light

Izgaismots kādi nenotiek , un ne sabiedrība jūtas gaismu 
.
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pērkons

Pērkons sasmalcina un satricināt izsalkušos trokšņi baudu 
.

jaudīgs gaisma

Jaudīgi gaismas nosodīt citi dzīvi izglītības balsis

rays

Cik spēcīgs un lacerating stariem, kas sagriezti saites 
iespējams piesaistīt .

tuvās gaismas

Aizēno apziņa, ka iekļūt lielgabarīta gaismas starus .

spilgta gaisma

Intensīvi apgaismotu līkločos melnu gaismu

Cosmic gaisma

Kā iekļūst un dziļi kosmosā , kas atbrīvo aizmāršība 
dvēseles .

Power gaismas

Dziedināšanas spēks gaismas apgaismo man cēloņa 
pavedienus šajā priekšādiņas izmisuma , es esmu 
pateicīgs .Šī gaisma mani vadīja virzienā pašreizējās 
ekstāzē sadzīvē, apgaismoja mani slimu nākotni un 
nepamatoti , tad jā pērkons līdz kaušanas manis un mirgo 
kā attīrīta Dynamite letālu baudu .

Tātad, jā izārstēt ar gaismas un kustību tā izārstēta mani 
un atstāja kaloriju dzīļu stingrību un precizitāti .Es nezinu, 
vai tas , iedegsies gaismas man pēdējais , jo es baidos, 
ka viņai nav gaismas palaist enerģiju.Tātad, ir divi poli , 
divas enerģijas galējībām.Un Mani pārsteidzapozitīvi un 
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dzīšana , nevismelnā un haunting .Šī gaisma nāk no 
skaidrību emocijas un racionalitāti nekavējoties un 
impulsīvs krēslā , bez pārejas un necaurspīdīgās sajūtas , 
kas nav iestrādāta jūtas vai pavirši .Gaisma ir spēcīga , 
intensīva un sadedzināt visus tās stari , kas iebilst pret to 
, pievienoties gaismu , sajūtas .

Nebūs impulsīvs enerģija un spēks , paķert talantu jums ir 
, un izturību, kā asu blue ray un ventilaste karstā mirgo 
pieredzējušu un nav ļaunprātīga un apkārtesošo domas, 
kas vajāt mums , piemēram, ēnas bez gaismas ka 
pabarot .Tāpēc es gribu teikt, ka ir gaisma jūsos un ir 
pērkons , vētras , enerģētika un gaisma , būtībā skaidra 
gaisma , un tīra tās visvairāk primitīvas formasuguns, kas 
uguns, kas šķērso mūs un baro mūs un dažreiz 
apdegumus mūs , tā ir dzīve , kaspārejas un pretinieki 
gaismas pret iemesla dēļ vai sajūtu enerģijas, kas dod 
mums spēku un vitalitāti paciest savu vāju šoku un bez 
spēka , ka pārmetumiem un atrast attaisnojumus cēloņus 
to līdzdalību , nav gaismas bez enerģijas , un viss ir 
enerģija ,visam ir savs gaismu un kustību un strāvu , tas 
tiek sevi , biedējoša un bieži konfrontē mūs ar dīvainu 
maksājumiem , kas nesaprot, jo tie nav anulējošs 
neuzdrošinās sadursmi ar citu enerģiju , bet mēģināt likt 
savu gaismu , bet viņair klāt un kā tas tiek atklāts 
iefiltrējas sajūtas redzes un rāda mums skaidrību domas 
caur klusēšanu reizes , un nekas nav teikts par to, 
nocietināt apskatīt un bauda Inglorious invaliditāti , ka citi 
iet caur negatīvu vai pozitīvu enerģiju.Bet tas irfakts, 
kagaiši zila ray biedējoša , taču atzīst, ka enerģija , kas 
to, ja jūs vēlaties , lai veiktu un ka gaismas ātrumu 
,tūlītējs , otro, kas daļu laika , unlaiks ir acumirklīga tāpēc 
nebūs samazinājumipamats, nevisvairāk absurda rīcība , 
jo ikvienam ir tiesības uz enerģijas pozitīva vai negatīva.Ir 
lacerating efektu melnā Faíska notiek neitrālā pole vesels 
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saprāts un ārprāta veic dinamiskas enerģijas un izsalkuši 
prieku un spīdeklis , tāpēc es ieteiktu jums izmantot savu 
enerģiju , kas jāsasniedz ar gaismu un esbaterá 
dedzināšanas smaidu par pelniem ,atņēma siltuma , bet, 
izmisīgs kad jāmaisa .Citas kvadrantā ir Blue Ray 
neskartiem domas Ziemassvētku un uzsvēra, koku 
gaismas , kas noved mūs uzmanību .Blue Ray zina savu 
ceļu , virzienu norādes , un spriedums ir rāmja enerģiju 
un fotonu , iespējamos īssavienojumus , bet dinamiskas 
un impulsīvs vienmēr ceļo ar gaismas ātrumu , bet ne 
Blue Ray .Tā ir šī pāreja enerģētiskā pragmatiska enerģiju 
, bet ne neapvaldīts obstruktīvu kas novērstu mūs no 
dzīvo momentuzņēmums , pērkons maisīt un saredzami 
ietekmē skaņas vilni , kas ražo virsskaņas ātrumu , bet ne 
tik spēcīgs saskaras .Kā tiešas konfrontācijas un 
pārbagātības spilgti cilvēki, sabiezēt neskaidras gaismas, 
kas izkropļo to, kas ir reāls un, šķiet nereāla , bet ir 
fiktīvas gaismas arī tas irspēks iztēles gaismas .

 Blue Ray

Saniknots Blue Ray aizskar mani degošs enerģiju , kas 
plūst netīrajā poras aizspriedumiem un nepanesības , ka 
šī zilā zibens būs streikot .

lāzera gaisma

Šī lāzera gaisma iekļūst un nemanāmi iekļūstneredzētas 
un nemanot .Tā irpsihiska un meistars gaismas 
pieņēmumiem nav saistīts ar krustcelēs pašu psihisko 
.Neuzkrītošs un nekaitīgs iemesli , izmantojot savu staru 
sūknēšanas domu un aizspriedumiem ar indi , lai savu 
indi un tās pretinde .

Jumts gaismas

Tas dūmi caurauž gaismu slēptā prāta lupatas atmiņām 
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atsaukt vaļējās vadītāji virzienu un rīcību , rīcību , ka 
motors , kas dzesē soli izmisīgs domas lēnas un 
nekoordinēta massificador ously .Pīrsings ir brīvā laika , ir 
entuziasma pilni un izplata smadzenes un aizraujošu 
gaismas Deambulante elektrotīkla stimulus.

Šīs atmiņas , kas apgaismo bēniņiem uz visiem laikiem , 
un daži ir vienmēr atvērtas vai aizvērtas lādes .

zibens

Siltuma un kļūst tumšāka un kļūst nekustīgs un kluss , 
taču diapazons un troksni , kad tas notiek, ir elpas un 
milzīgs, ka inficē dusmas dzīvot un būt klāt cita gaismas 
un apgaismojumu , vai pat vienkārši vēl pārsteidzošo 
īslaicīgs tumsas Nopūtu un pārtraukumiemvairāk 
elektrizējošas klusuma .Šis zibens attīra sirdsapziņu 
raksturo daiļrunīgs un vaidus , ka izgulsnēties rīcības 
negligenciador sajūtu mantas izsniegšanu būs iespēja 
laikā, kad samazinājās vēl zibens šajā pasaulē .Gaiši 
pelēks pelnu , ka tie iezīmē siltumu savvaļas un spēcīgas 
gludekļi tikaisasists Jūs esat inficēts ar pēdējā gaiši pelēka 
un visuresošā nākotnē, kas nav aizmirst un ka sacelšanās 
jums .Sagriezt piesis no brīža, un izplatās lēni wrenching 
un effusively stāsta tu kontrolē tevi , un met tevi labi 
gaismas ka drowns no nesaturēšanas vārdiem atmiņu un 
ielejot slāpes pēc gaismas .In kņada ir gruzdēšana oglēm 
magnētiskā iestāde, kas svilpes un mirgo savā sirdī 
degoša vēlmi kaut ko , vīrišķīga un vīriešu vai sieviešu un 
juteklisko tad šie abi apvainojums jums raksturs kā dual 
personību , kas nenodrošina pat vienu pusi vaiuz citu .Šie 
gaiši pelēks siltumstumšs unvieglprātīga un ir to 
termiskās aizsardzības lietus un aprija šo izplatību pāri 
kontinentiem un mūžīgas telpā .
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Ņemot vērā baudu

Šī gaisma , kas aizskar un dod mums ieskatu grezns un 
vada mūs uz neskaitāmi priekiem nospiedošs un nemiers 
ķīmija mazkustīgs baudu , bet ne kašķīgs , bet drukāts 
agrāk nav saņēmuši svešzemju sejās prieku , kas 
izgaismo būtni vai sajūta vai emocija.Emocijas , ka jūs 
jūtaties prieks žilbinošas un spīd un atvieglo kontrakcijas 
jūtama pārsniedz baudu , šis deficīts , kas novirza mūs 
citām maņām un priekiem .Prieka Dzimšanas attīstās un 
barojas ar atkarību , kas nebūs saraušanos un nav 
pārvietoties un savienojamas ar traks prieks atteikumu 
matiem .

hipnotisks gaisma

Groping jūtama saskaroties gaismas hipnotisko liecinieku 
jūtām kas sola vēlmi atkarības , ka gaisma, kas ved mūs , 
lai racionalizētu un ticēt, ka ir gaisma .Par to mēs esam 
tendēti bez kredītiem un bez parādiem , nemainīgs kā 
hipnotiskā dzīvē izcils būtnēm, kuras dzert hipnotisko 
izklaides avotiem.Skrūvspīles , ka šie murgot mati un 
uzacis piekrauts pieticība un slinkums .Transcendento šo 
gaismu , kas ved mūs uz jauniem izaicinājumiem , tajā 
pašā domu dažādās reakcijas , šie ārprātīgs un tīrs 
reakcijas saskaras tīra vēlme ir gaisma , kas viņa spēkos, 
lai tiktu baroti ar to un virza mīksti akmeņi, kas nāk kopā, 
piemēram, māliemapkure.

spilgta gaisma

Intensīvi, ka gaisma tiek sadalīta starp atsavināto 
struktūrām kustības un svārstās starp diviem viegli 
veidus, kā atdzīvoties , bet bez barošanas , tas ir 
pašpietiekams un paliek skumjas un satraukumu 
sistēmiska hipnozes , kas baro un attīstās .Bet apzināti 
irintensīva gaisma nodziest un sevis pārraida pašas 

131



pilnvaras off.

psychedelic pērkons

Psychedelic savijas ar trokšņa pērkons drosmīgs , kas 
atbalsta un uzlabo anomālija , kas nāk no tā, ka mums ir 
uz ko tas trovoa- psychedelic .Nu šeit tas izstaro 
saskaņotu gaismu bez pilnvaras vai skalas , kas būtu 
tikaiiegansts , lai anomālija melnā pērkons , ka 
ievietošana sprostos un grunts ir savādā un dziļu iemesls 
absorbcijas , jo tas iet off , diapazonu un 
pārceļasbezmazāk noslēpumains , šķietami pasaule 
psychedelic gaismas moka kam tas , ja jūs vēlaties, lai 
pārspēt viltībā , vai baudīt priekus zigzagveida krāsots 
neierobežos slīpas krāsām stagnējošu , nevēlas veidot vai 
tikai indulgence .Piesātinātas ar garu domas fragmenti 
sadrumstalotas patiesībā ir tie, kas iedomāties citā 
pasaulē , prom no traucējumu , kas kairina mums, jo tad, 
kad mēs saskrāpēt acs , vai vienkārši mirgot .Šī kustība 
atsavināts citu kustību , spīd un apsmidzina tālu un 
aizmirsusi prātus ar vienkāršu faktu , ka viņš ir aizņemts 
vai drudžains .Pērkons ir psychedelic un aizdzen garus 
bez tiem paust , jo ir , irparalēla realitāte baumām un 
nepiekāpību kā bogeyman , un neviens šeit ēd dīvainas 
personības un pseidonīmi , kas iepriekš bijušu gan ir 
patiesi .Tātad viss, kas ir nereāli ir mūžīgas stāsts , bet ir 
kaut kas , baidās , baidās , ka deports ar horizontu 5 
izmēru, polígonas un lineāra , bet diez vai pat nekādi 
iezīme , šī iezīme ir tas, ka puslodesuntranscendentu 
apoteoze domāja .Nav ziedi vai aug pavedieniem 
abstraktu ideju , kāpēc jā varoņi ir dzimuši pākšaugi 
redzējis , un dekorēts , imitāciju kustības un piemērotību 
brīdi , bet viss informēta un minimāli aprēķināts.Nē 
aprēķini pērkons ir reāla un neprognozējama , ka 
pastāvpatiesa spontanitāte , kas ir absurdi domāt par 
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jebkuru citu avotu enerģijas psychedelic .Sasmalcina un 
sasmalcina vadītāji senos laikos un ir desvanecestes jo 
dzeltenām lapām un ēst ar bibliófagos , un bez 
neatlaidību iebiedēt novecojuša atmiņu un dara viltotu un 
tās pasākumam .Ieskauj mēraparāti Viņi laipni 
abesīniešus rotulantes un pasmieties pērkons abesīnieši 
.Ņemot vērā pagātnes skubināt , lai tie, kas dzīvo , ņemot 
vērā pagātnes , kas mirst no ārpus iebrukt prominenti 
debess ķermeņi patiesībā notiek,tūlītēja.Bet viss ir spilgti 
jautājumi, vairāk vai mazāk spilgtās gaismas, bet ir 
enerģijas starojums , kas nav savienojami ar pagātni , 
patiepriekšējā uz- bas .Iepriekšējie gaismas tādējādi 
izdala kaitīgus starojumus , bet ne aizēnot nekādas 
gaismas un starojošu gaismu, kas vēlas , lai aizdedzinātu 
jebkurā brīdī , impulsu vai brīdi .Par pagātni krustojas ar 
tagadni , ar brīdi , momentu , otro vai frakcijas , bet 
neietekmē tā enerģijas jaudu vai tā dzidrumu .Tāpēc mēs 
vienmēr savlaicīgi spēcīgu un skaidru ņemot ekstazī 
plūsma , kas ļaus samazināt vēju sejas priekiem līdz tam 
atņēma rotāciju nodomiem ap prieku dara gaismu vai 
apgaismotu būtni , jo būtiski ir skaidrs,jauda 
vaispriegums intensīva strāvu, kas izraisa elektrisko 
impulsu , kas , vienkārši gaidu , ņemot vērā viņa pagātni , 
mazāk intensīvu gaismu , staru no iepriekšējām dzīvēm , 
bet tas nav virzīt gaismas principu izraisījagaismas 
impulsu kustība unmasked , dzīvojaotrkārt 
momentuzņēmums , tikaivienkāršu klikšķi un gatavs 
veidojami rūgto gaismu un izskatās bīstamas un 
dedzināšanas skatienus skaudības un naida , ka vienkārši 
jārāpo gaismas pagātnes un turas pie debesu ķermeņiem 
ar radiāciju .Nu starojums ir starojums , un tas ir 
piesārņojums , tā, ka nekas stiprāks par gaismas jūsu 
gaismas brīdī , vienmēr ar visiem pašreizējiem bez 
starojuma , jo nav gaisma ir spēcīgāka par otru , tas 
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irjautājums par radiācijasun nenāk pie manis ar šīm 
iedzimtajām gaismām , jo katrai no tām ir sava tīra 
gaisma , izslāpušo gribu un iztēli un tīrs enerģijas attīstību 
un izveidi .Gaismas maģija , kas ir krāsas tās gaismas , 
kas atspoguļojas toņos dzeltenā saules enerģiju.Patiesībā 
nav daudz gaismas , ir tikai paliekas un līdzsvarota 
pastāvēšana perēkļu to objectify kas nav jāmaksā 
apskatei .Tāpēc nav reāla , irauglis spēcīgs stars , kas 
atsaucas mums apzināties .Bet stari , kas ir apziņa ?Kas ir 
patiešām apzināta vai neapzināta lūkbarjera , kas nav 
iespējams materializēt par daudz jēga to darīt , un , lai 
saprastu , ka visi devās uz brīdi .Šis samazinājuma 
materializēties aizspriedumus barjeru un apgalvo, ka ir 
nepārvaramu straumes , lai gan patiesībā nav reālu 
šķēršļu .Viss ir tik iedomāts un reāls vai nereāls visi dzīvo 
vienā plūsmā ilūziju , sēdekļa citiem gariem, kas 
neietekmē mūs patiesībā , jo ir , vai arī nav šķērslis starp 
vēlmi un ņemotbezsamaņā vienmēr klātpie samaņas , 
unko - mēs paturam sev , jo mēs ticam ķēdēs , bet arī 
šeit nav straumes vai impulsus , bet ir iedomāts 
aerokosmisko debesu radības, kas dzīvo , kā tas teikts , 
ņemot vērā pagātnes , ar balsu vairākumu , kas nolēma, 
kagaisma bija jābūt varavai pasākums , bet tad atkal , 
kas ir tie , kas traucē ar gaismu ,gaisma nav spēlēt 
piezīmes gaismas un ir skatīties viņas off .

dabiskais apgaismojums

Tas ir tikai dabiski , ka šāda skaidra un dabiska gaisma , 
tas ir dabiski , lai tie atbilstu .Neatbilstības , nelaime , 
konfliktu , kas kalpo kā nieka indulgences akumulators 
attieksme un problēmas apzinās , taču ne tik dziļi, kā tie 
ir dabiski .Starp dabiskās gaismas un ir minimāla šoks , 
tad , kadabas ieskauj mūs un liek mums justies ērti un 
kluss , jo viss ir normāli un dabiski .Gaiss , dabas prieks 
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kas ir mums visapkārt , kas klauvē un pamet un īpaši 
aizkustinošs , maigs pieskāriens tiem, kam patīk uzkodas 
viegluma .

Kodolenerģija gaisma

Spēcīgi enerģijas avots izstaro mums mainās , 
psiholoģiskās izmaiņas , kas pēc tam uzskata pozitīvos 
šajā kodolenerģiju .Šis rezonējošs gaismas enerģijas aug 
spilgti ietekmi transcendento labklājībai mutāciju un ka 
patiesībā necieš , bet kāpāvs iesūcas mums impulsus 
aizturētas un kas ved mūs rīkoties .Boost šo dinamisko un 
skaidru sprādzienbīstamu starojumu .Līdz ar to mums ir 
virsotnes savā enerģētikas spēkā būs kodolieroču aģenti , 
ka pareiza un sabrukt gaismu neiespējamu disbalansu , jo 
tas irizvilkums no spēku transformāciju.Un nekas stiprāks 
par savukārt , šīs izmaiņas , kas rada mums un uzlabot 
mūs par radiāciju .

psihotropās gaismas

Kā ar burvju vai harmonijas tie zemes un peldēt un sita 
šo psihotropās gaismas spārnus , kas apburt mūs un 
apmainīties ar realitāti būt kā labs vēlme , bet tā ir cerība 
uz slikta zīme , kad mēs atgriezāmies šo pasauli , kur kā 
laika mašīna mūs aizved prompatiesais apmērs un ņem 
mūs pasaulē fantāzija , nereāla vai priekiem .Līdz ar to 
pastāvtrešo dimensiju sensorās aktivitātes un tumšās 
enerģijas , skatoties no viedokļa citi traks ko draudošs 
realitātes oksigenāciju un plūst psihotropās gaismas 
ieņem stabilu vietu dažādām perspektīvām un juteklīgs 
izmēriem un ka excel tie, kas saglabā sporādiskās 
epizodes .Nekas pretišķības starp pasaules realitāti vai 
gaismas , vai tāpēc, ka pēc savas būtības ir gaismas .

pērkons
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Kā rūgtu nesaskaņās un spīdīgi , infuriates pērkons , kas 
baro zemi izdzīvojušajiem amórfica un pārredzamu 
gaismu .Bēgļi debess ķermeņiem rūgtuma tie izrādās 
nekontrolējamas dusmas pastiprinās šī lavas gaismu un 
spēku .Burns un baro gaismu būtnes , kas ļauj iebrukt šo 
nelabvēlīgo zaudēt samaņu tumsā prom no gaismas un 
sneaky varas un atstāj acalorar ar magma enerģijas 
pērkons un uzlabo laimi gaismas .Laime gaismas stariem 
neraksturīgu būtņu būt.

ģenerators

Mīlestība ģenerators , ģenerators vai Mīlestība !

Kas degvielu šo ne virtuālo miesīgo Desire , un tas 
emocionālā saikne pārskatāmi skūpstīt un izslāpis kaut 
vitāli attīstībai emocionālās enerģijas un elektriskās saites 
.Šis ģenerators piegādā ego un personības ar slēpto 
sejām ikdienas pārstāvību , pieņemot brokastis vai 
vakariņas , vai ūdeni , kas baro enerģiju dienas ikdienas 
.Nav maskas vai lacerating domas , enquadramo mums 
patiesībā ir mīlestības enerģijas vai mīlestību electrifying 
enerģiju un asu pīrsings un reprezentatīvas izskatās 
mīlestību un vientulību , kas dzīvo baro ar kabeli, kas 
nekad izslēdzas , neiznīcīgo varu, bettaisnība , uz visiem 
laikiem !Vienmēr electrifying vēlmi meklēt slāpes un daži 
pacietību izgudroja monotonija dienu un slīpas sejām , 
kas pārstāv nekas elektriskās vidē ir brīvs vadi .Venture 
iztēles iedzimts motora un pirmoreiz realitāti, bet ar 
aizrīties momentāno kontaktu .Contact būtiski motora 
dzīvi, motors šis būt vienprātības realitāti, un nevis būt 
klāt , bet izklaidīgs citu realitāti gandrīz nemanāms 
apzināta vēlme , bet tā ir tur !Tur vienmēr ir klāt tādā 
nozīmē tūlītēju iespēju , tāpēc mediji nevar būt ūdeņains , 
bet slaidiem mediju mīlas ģeneratora domas un 
pieejamos resursus;par mīlestību ģenerators vienmēr ir 
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par ložņāšana un jebkurā citā virtuālajā vidē, un kontrolē 
šo ļoti ir indulging , tad nevar atņemt sev par prieku , ko 
tā rada , un vairošanos šajos arvien klātesošo sejās 
dvēseles gabals jums vienmēr gribēja apslāpēt.Par to 
nevar pārdot ikvienu enerģijas , jo enerģija ir viena un 
multikulturāla tā izjūtu gandarījumu , apmierinātība , kas 
attīsta dažādas realitātes , jo mēs esam virtuālā un 
iedomātu , tikai klātbūtnē citiem vai uz spoguļa slēpa 
jaunos reglamentējošo enerģijugars enerģijas neitronu , 
ka šie ir īstie dzīvnieki gaismas .Dragons iedegties var 
iedegties !

elektrība

Šī strāva plūst caur mums , un atdzīvina katru dienu dod 
mums spēku un MIME mirdzoši un klejojošs būtnes , jā !
Walkers , jo tas var būtgaismas vai slimības un 
atveseļošanās apspiestību spēks, kas aizskar divlīmeņu un 
nomācošs realitāti .Ne abatas jums par šo pašreizējo 
negatīvo polu infiltrācija zemapziņu un samazinot dziļi 
sāpes kritiskās un opozicionāra personību , plūsmas, 
drīzāk pārpasaulīgo realitāti un pozitīvismu anti ķīmisko 
un ķīmisko pakārtotā ķēdēs jaunrades un sasniegums , 
sasniegums šajākas nav nododams kā atbilstoša Ridas 
izmisīgs barotavas nav nekāda prieka , bet velk prātu uz 
magnētisko viļņiem domas un nosūtīšanas to.Domu 
pārraide ir reāla un magnetizing un attīsta ķēdēm un 
neviens nevar noliegt šīs shēmas ir pašreizējās izplatās 
mūžīgas gaisā sajūtu un priekiem apspiesto , jo mēs visi 
sākam beta - blokatori ārējiem enerģijas , bet , kas 
uzlabo mūsu slāpes uz mūžu .Tāpēc šie impulsi ietekmē 
mūsu domāšanu un dažreiz gadās vai attīstīt konfliktus 
domas , bet var radīt elektrisko laimi , kauztraukums vārti 
radīs ārējo realitāti .
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zilā gaisma

Izraisīja spēcīgas emocijas zilā gaisma šķērso tiltus un 
kāpnēm un iefiltrējas spēku jūtas , kas baro un attīsta šo 
iespējamo asprātīgs .Atzinīgi vērtē tās ultra jutīga sijām 
skaistumu pārredzamības daiļrunīgs draudzības ka 
meklēnedaudz vairāk zilā , spēcīgāka , intensīvāka , un 
attīsta mūsos kombinācijās ar dziļu sazarojums sajūta un 
tiek atsavināts šajā zemes vilni .Šīs pilnvaras ietekmē 
slīpas prātus kam trūkst sajūta dzīvo toņos zila, tirkīza , 
kas ietekmē dziļu un ilgstošu draudzību , tas nes sev 
burvju sijas neprātu un iepriecināt mīļotājiem retu 
skaistumu un tonizējoša zilā krāsā.Pavedieni no krēslas 
intensitātes viņa attīstās un pārraida enerģiju un silts 
aizsargā ļaunuma un sajūsmina ar agonijas un klusumu , 
nē , nevismaska   , kas eludes un atsaucas mūs abstraktā 
domāšana , tas ir diezganspēcīgs zilā gaisma un 
pastiprinātājureālu un iedomātu prieks , bet tas ietekmē 
un kas vienmēr ietekmē viņu , lai pārvietotos , un palaist 
limitus raksturīgo un ilgstošu draudzību .Viņa iemīlas un 
kā tas kam trūkst iemeslu , bet kalpo pārtiku emocijām , 
nāk un nes prieku un iekāre priecājas , ka prieks ir 
kaloriju un aizskar visu un irneprāts uztraukums ar šo zilo 
gaismu , kas atrodas uz leju un ruļļos abrochauzkrāšanās 
enerģiju , kas noārda ar laiku , bet tas nepazūd šajā 
nākotnē , ti, ir vienmēr klāt šo aizsargājošo gaismu, kas 
neļauj mums attīstīties līmeni nekontrolējamiem spilgti 
baudu .

strāvas vads

Vibrant zemūdens trauksme iet caur organizācijām, 
izmantojot elektriskos kabeļus cerību barotavas un kaut 
ko jaunu un pārsteidzošu , kas atstāj statiskās kustības , 
bet ar ātru un karojošs domāšanu .Paralizēts kustības 
,spriedze pieaug veidošanā un faktiski kontrolē un mēra 
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kustību lejup pa kāpnēm domu , kas saista mūs ar otru .Ir 
šī kāpnes domas , ko mēs ierindo uzvedību, sejas un 
kustības , kā arī sistēmu, mēs, nolaišanās un pacelšanās 
no dzīves brīžos ,gaismas plūsmaseskalators bez 
apstāšanās jūs nonākat trakumam realitātes , ka valdošo 
sek .XXI , enerģija , maģija , kostīmi , visi ar redzamām 
harmoniju , bet piesargāties kāpnes , ne visi 
būseskalators dzīves , ir būtnes, kuras kāpt pa kāpnēm , 
kas paceļas un īpaši kāds tā atbalsta , vai tas ir pietiekami 
, vai tas irjautājumslīdzsvars .Spēku samērs ir būtiska 
pārvietošanās līdzsvaru un krīt un ceļas līmenim katras 
būtnes , bet ne visi ir pelnījuši , lai iet uz leju, vai atbalstīt 
mūs uzbraukt, pūles un neatlaidība ir atslēga , tad 
paaugstināt sevi garu upuri ,bez traumām vai apstājas un 
viņa ņemšu jūs , ņemot domāšanas būtnes .No ārējiem 
spēkiem , kas var sniegt ne atlikums , soļi ir ciets un baro 
ar kabeļiem cerību nāk uz vissvarīgākajām elektrības 
kabeli ciklu dzīvības , enerģiju , kas baro zemi .

putojošs gaisma

Cai un burble , atšķaida un izplešas gaismu zarošanos 
neieņemams vēlme , tā ir ilūzija putojošā izskatās visu 
gaismu, kas pēc tam sagrūt , kad saskaras ar ārējo 
realitāti .Apveltīts ar ļaunuma un viltotas sporādiska 
trakums putojošās vēlmi kā mīlestība izplešas un 
piesārņota , aizņem visas domas un ļāva dominēt un būt 
valdonīgs , tas irapmaiņa atdzīvināšanas enerģijas, 
burbuļošana kakla , kas iet,gaismas saturs ir tur .

Lit sky

Nekas spēcīgāks nekā vēlme sasniegt perfektu līdzsvaru 
spilgti debesīs , jo viņi ir zvaigznes , kas sniedz jums dzīvi 
un pārvietot domas un idejas vai pat vēlmi ar betonu 
.Nekas skaistāks par debesīm apspīd constelares enerģiju, 

139



kas pārsūdzēt pastāvīgu mijiedarbību starp zvaigznēm , 
un varu zvaigznēm ir unikāla , jo es saku kaut spēcīgāka 
nekā dvēseli ar apgaismotu debesis un vēlmi pēc 
pārmaiņām un mijiedarbību un pieskārienuStars 
magnetizēt domas .

Enerģijas drain

Tas biedē man, kā enerģijas izgaist dūmu bez liesmas , ti, 
nav vēlas interpretēt COS realitāti vizlas .Es esmu vīlies, 
kad dzīvības enerģiju tiek apspiestas ar izmitināšanas un 
kristalizācija jūtām neapšaubāmimaska   politkorektuma .O 
dvēsele tīra enerģija transformējas tevi maģija un lido 
prāti , kam nav impulsu strāvu patiesiem faktiem un 
mainot lietas mainās soļus un ciklus , par kuru visi iet un 
attīstīt , bet nekad ceļā bailes untad sofridão 
jūtas.Atbrīvojiet sevi un paplašina jūs ciešat un 
īpašimutācijas dzīves , šīs izmaiņas , kas vada mūs .

Light dzīves

Iegremdētas neprātību kaislību .Kāpēc instinktīvi patīk un 
vēlas būt mīlēts kaislības un vilšanās atvērt vairākas 
ilūzijas .Maldās un love me koncentrēties un koncentrēties 
visā metodoloģijai mīlestības patiesības , kas atskan 
jebkuru nepatiesību .Kails uz spēles laukumamīļotais mēs 
saskaramies patieso identitāti ir , tāpēc jābūt mīlēja prasa 
mumsdziļi apzinīgs , kāpēc tiek mīlēts , un tomēr 
irnepieciešams auglīgs labas patikas atbildēt un patīk arī 
tas dialektika tiek prezumēts1 + 1 = 1 , ja loģiski nevar 
baudīt neko .Tātad loģiski 1 + 1 = 2 , pareizi , betrīcība 
nebūs produktīva , jarezultāts navtehnisks sasiet 
attieksmi un vērtības un uzvedību vispār , tā ka tad 
irvienota pozīcija vidū lovemaking .Saprot un tas ir 
taisnība tikai avots prieku , vai arī individuālisti vai cits 
pasākums ir domāts prasību kā patiesu brīvību .Nu , es 

140



neesmu dzīvojis pietiekami, lai pārvarētu šādus 
pasākumus , loģiski vai neloģiski būs kritēriju daudziem 
no jums , es gribu lai būtu pilnīgi pārliecināts , tāpēc es 
iedomāties mani ass laiku pa laikam , un šodien ir tikpat 
kā ēzeļiTā, piemēram, ir diezgan mākslīgi ēzeļi, kas 
apkrāptu , bet kas patiesi prāts rodas dažkārt šo lomu , 
ņem savus secinājumus.Es neesmu šeit , kas , starp citu 
par muļķības ir bailes , un attieksme , kas nav obligāti , jo 
traks ir tikai atsevišķos gadījumos un tad, ja tas , ko citi, 
ti, bieži vien ir atkarīgs no " biotopu " .Novirzot daļu no šī 
pamatojuma , tad es gribu teikt, ka es esmu traks , es 
pieņemu, ka patika daudzi cilvēki , un līdz ar to , mēs 
nekad nav apmierināti , mēs gribam vairāk mīlestības un 
arvien vairāk un vairāk ... kāpēc tik daudz mīlošu 
ambīcijas , jo man uzdot jautājumu .Retreat pateikt 
sekojošo , visi ir brīvi izdarīt muļķības mīlestībā , mēs 
esam neaizsargāti un bieži manipulē .Mēs gribam ticēt, ka 
tā ir taisnība , ka mīlestība , kāpēc , jo mēs esam mīlējuši 
, ka sajūta, ka modina simpātijas un izraisa dzīves 
gudrības ,mīlestības akts un skaidri nosūta šo mīlestību 
un spontāni , es gribu pateikt, jo man ir tiesības būt 
mīlētamjo tad mīl viens otru un dod gaismu uz dzīvi caur 
vienu intensitātes un virzienā uz ceļa bez asarām vai 
sāpes .Baudīt brīnišķīgu būtni , kas sniedz jums 
maksimālu enerģijas vecākiem .Gaismas spēlē sijām , kas 
izgaismo Saules sistēma sevi , ticiet man .Nekad tālā 
horizonta uztver gaismu mīlestību , jo tas izplatās, 
saskaroties , atdzīvinot stimulēt šīs enerģijas .Un do augt 
unvienādojumu ir 1 + 1 + 1 + 1 + ..... = plus infinity 
.Numīlošs lauks magnētisko spēku , vilinošu spēkā un 
piesaista vēlmi zināt , un apmierinātu vēlmi vai vienkārši 
baudīt .

enerģijas asociācijas
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Gaisma: siltums : sun : jauda : segregācija : siekalas : 
kiss : apmaiņa : sajūta : joy : party : Dzimšanas diena: : 
Vecums : vecums : pacietība : neatlaidība : uzvara : 
upuris : Pain : Healing : Medicīna: veselības : Vitality : 
Enerģētika:jauda : impotence : neapmierinātība , skumjas 
: Loss : vertigo : reiboni : traks : traks : slimnīca: 
slimnīca : atņemšanu : vēlme : vēlme : pirkšanas : win : 
win : Battle : karš : nāve , zaudējums pazušana : nē : 
vientulība : domāšana :radīšana : izgudrojums : meli : 
cietsirdība : amorāla : sods : sods : pārmetums , fine : 
Policija : aizsardzība : drošība : stabilitāte : bilance : 
līdzsvara traucējumi: patoloģiska : slimība : Psychiatry : 
help: terapija : klīniskā : injekcija : nurse : morfīnu : 
Drug :ilūzija : vilšanās : trauksme nervozitāte : 
Spriegums : cīņa : cīņa : Fighter : uzvarētājs : rase : 
konkurss : adrenalīns : bailes : bailes : šaubu : Jautājums 
: jautājums : atbilde : jautājums : zinātkāre , interese 
;apmierinātība , prieks : Orgasm : sajūta : apzinīgs : 
atbildība : vainīgs : vainīgs : nevainīgi : Bezmaksas : 
Freedom : Tieslietas : godīgums : patiesību , sirsnība , 
pārredzamību : Invisible : Unreal : neeksistē : iztēle : 
radošums , sapnis : miega : atpūta : miers :klusums : 
Quit : stop : zīme : simbols : Zīmējums : Zīmulis : 
gumijas : Riepa : Road : Ceļojumi : Transportēšana : 
Vilciens: līnija : Adatas : pin : Šūšana : Darbība : 
intervences : pārmaiņas: Pāreja : solis: mērogošana : 
Klasifikācija : Index :noteikumi: vārdi , frāzes : dialogs : 
komunikācija : izteiksme : demonstrācijas : prezentācija : 
Ievads : preambula : ievads : Book : Lokšņu : Tree : daba 
: Vējš : Air : Sea : uguns : zeme, saules sistēma : 
enerģija : gaiši : jauda : rayzils :)

enerģijas remontus

Dzīvo neapmierinātību ar gandarījumu
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Labklājība Gaismas

Es esmu visas krāsas , lai krāsu savu pasauli

paralizējošu gaisma

Kaut kas mūs apturēt , ja mēs vēlamies turpināt , bet 
kāpēc apstāties , ja tas ir darbība, kas risinās un rada 
emocijas , sajūtas un stimuliem , jo, kad kāds ir atbilde 
uz mums un reaģē rīcības mani draugi , pacietību un 
informāciju, lai saprastuotru saskaras sāpes .Tas 
irjautājums, kāpēc brīvās enerģijas , kas paralizē mūs it 
kā mēs būtu bērni neatbildēti .Drosme mans dārgais 
vārds ir, lai tiktu tiesāti , un kurš būstiesnesis iemesla , 
kas var būt normāls un nenormāls ... kāds !Mums visiem 
ir ticība , un man ir ticība tiem, kam ir ticība, dot, ka 
gadījumi , kas rada bažas par gribas un viszinošs un šo 
vēlmi , bet kā arfa , ka ar atsaucēm un eludes pārraida 
skaņas sirēna ar Halucinācijas atbalsīm.Nekas vairāk kā 
atpūsties un klausīties mums ir divas ausis un viena mute 
, lai klausītos divreiz tik daudz kā mēs runājam un 
klusums ir darbība un nav naivs un nekontrolētu , maz 
pretoties tev izmēģināt klusēšana var pat būt mokpilno 
bet atbildēt uz daudziem subjektīvās jautājumusun 
sabiedrisks klusums ir kluss , bet var darboties kā ideāls 
ierocis vēloties impulsivitāte nevaldāmas vēlmes tik 
nomierināties un klausīties klausīšanās klusums jums!

Ja kādu dienu būsdistance

Ja kādu dienu būtdistance , būtu iznīcinātājs , biedējošu , 
skaļš , vai bija nerimstošs gaišs , skaista , starojoša un 
enerģisks ... Katrs ray ir kā cilvēki atšķirīgas īpašības, 
dažādi darbības veidi , citā gaismā , proti, katra ray /ir 
unikāls un ekskluzīvs .Nu, ja kādu dienudistance vismaz 
tas bija oriģināls .Katram ray ir rīcības veids , jo jebkurā 
brīdī cilvēki, kas dalīties reizēm rodas frakcijas .Vai mēs , 
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kas iedarbojas uz gaismu / būtu , mēs varētu mainīt 
virzienu un galamērķi .Attiecībā uz galamērķiem un pirmo 
reizi es atsauktos uz Dieva vārdu , vienu dienu parādījās 
sarunāties pārliecību un ticību ar Korāna sekotājs , kurš 
man pastāstīja šādu stāstu , ko es raksturo : jūs 
spēledotsrokas un aizrautīgs lūgt dievu atstāt jums 
maksimālo punktu skaitu un atstāja jums nopelt .Mans 
dārgaisstāsts vārīties uz leju, bet kurš beidzot izlaida 
informāciju?Bet neatkarīgi no šo stāstu es gribu jums 
pateikt, ka mums ir rīcība un rādiuss / rīkojas ar vidi, un 
katrs ruļļos dice ar savu enerģiju / formas / uzvedību.

Mācības diplomēta tēva , ņemot vērā dzīves

Es pateicos manam tēvam šis ieguldījums manām 
mācībām , kā arī ...mazliet par visu ... tas ir tas, kā mēs 
... mēs veidojas , kad mēs esam uzmanīgi pret dzīvi ... 
Pie mums apkārt ... ar jutību visiem

atstarojošā gaisma

Es reflect'm tikai crazy

Bright rīta

Cik labi, lai pamosties manā pasaulē , ar Kanāriju dziedāt 
, zivju peldēt un koku skābekli .Es piedāvāju jums manu 
līdzzinātāji : Kanāriju pintes apbur ar savu dziedāšanu 
.Smartie zivju peldēšana un slaidi virs ūdens 
.UnAmazones bonsai , kas elpo un iedvesmo .Šajā trīs 
mirdzošs būtnes un iedvesmojoša mana pasaule , es tur 
vairākpasaules globusa logā, kas kopsumma pasauli, kāda 
tā bija pirms 20 gadiem , tikaipiemērs savienības 
joprojām pastāvēja rep .Padomju Sociālistiskā .Man ir arī 
divi tuksnesi rozes , gan veido laika smilšu grauds 
tuksnesī , kas padara mani iedomāties vienotu pasauli , 
pasaulē ir šīs rozes viens tās sākotnējā krāsa, kas man 
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nozīmē neatlaidība un vēl krāsotas spēcīgu zaļo 
toņossimbolizē man cerību .Manā rakstot pasaulē , es 
domāju , un es jūtos tā, it kā netraucēti.Ideāls siltā vidē 
un spilgti rīta uzrakstīt kādu mīlošs dvēsele šeit, kas vēlas 
, lai iedomāties Rose stipendiju .

200 dienas ar " vulgāra " mauru Filipe

Es pamodos citā realitātē nekā parasti un izpētīt rar 
rakstīšanas kursus caur šo grāmatu varētu paplašināt 
savu būtni .

Es pārdomāt cik pārraides domas un pielīdzināt to uz 
gaismas un tās spēku .

Kā mēs visi domājam par vairākām perspektīvām 
nepieciešams ievērot ķēdi .

Dvēsele ir satraucošus brīžus.Veids, kā mēs skatāmies uz 
sevi ne vienmēr ir naivi.

Enerģija izplešas.Nemierīgajā prāts ar sīkiem 
pārkāpumiem ir iemūžināt .

Ar unisonā balsis skaņu skaļāk nekā balss .

Vārdi irizpausme mākslā .

No šī brīža būs iedvesma .Sirds sišana ir savs ritms , kas 
paplašina vēnas .

Represijas tiek darīts slepeni .

Viss ir viņu q .Viss, ko mēs domājam par ļaunu .Dažreiz 
viņi dara mūs apklusti .

Mēs visi domājam .Atmiņas ne vienmēr ir klāt .

Ne pratiques naidu , jo tas ir slikti .Ne 
vienmēralternatīvās īstajā laikā .
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Dažreiz tikai tāpēc, ka mēs ciešam .Mums visiem ir 
tiesības uz vārda brīvību .

Nekas vairāk godīgi , nekā patiesība .Man ir vairākas 
izpausmes formas .

Būt labi, ir , lai būtu līdzsvars .

Bilance irrutīnas cikls .Būt nervu irnelīdzsvarotība 
.Cilvēkiem patīk komentēt .

Mums visiem ir tīrību .Saule irenerģijas avots .

Universālā mīlestība begets līdzjūtību.Nenormāls nav 
nekas nenotiek.Visi aizmirst, kad mēs vēlamies .Vienmēr 
ir vairākas perspektīvas .Ļoti maz idejas pārliecības .

Tur nelabojamas lietas.Visi ir pakļauti netaisnību .

Mīlestība iravots baudu .

Vienmēr viens un aizsargāti .Ir cilvēki, kuriem nepatīk 
domāt .

Informētība irzibspuldzes , kas paskaidro mums.

Mums visiem ir netikumus .Dažreiz mums ir bailes .Mēs 
visi saka muļķības .Man nav rakstīt ikvienam.

Mums visiem ir kaut kas , mēs negribam atcerēties , bet ir 
labi zināt, kad mums ir skumji un vienmēr atzīt un 
neslēpju neko .

Mums visiem ir ievainojamību .Mēs visi jūtamies prieks 
kaut ko .

Kadiespēja slēpjas atver durvis viņu.Tur jūtas sajūtu 
attiecībā pret otru.Neviens nav neviens , un tā ir visas 
tiesības spīdēt .

Draudzība ir vienmērlabs principsdraugs ir cits sevis .
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Sekojiet jūsu instinkts redzatpozitīvs.

Mēs visi varam būt mīlētam un mīlēt mēs mīlam , ir 
gaismas ģeneratoru .

Kad mēs mīlēja mums ir jāciena šī noskaņojuma .

Tā ir mīlestība , un palielināt dzimstību .Vienmēr ar 
vārdiem krustcelēs spēlēs .

atspoguļo !Capture mācās !Satveriet ir taisnība !Veikt sevi 
!

Es esmu , tu esi, viņš ir , mēs esam , viņi ir!Mēs visi mani 
!

Un es esam viņiem!Un tie esam mēs !

Un pēc tam, kad visi, kas mēs esam?Mēs esam , kāpēc 
mēs eksistējam !

Mēs pastāvēt, jo esam radīti !

Radīšanu, izmantojot dizainu!Gaisma dzīves!

Gaismas modeļiIztēle un realitāte !

Duālisms starp to, ko mēs gribam , un to, kas ir patiesībā 
!Fakti interpretējot realitāti !

Realitāte ap mums !Habitat kur esam radīti !Nozīmē, ka 
pārveido mūs !Transformācijas / mutācija !Inovācijas un 
maiņa !Mainīt cikli soļus !Pārejas posmā !

Pārejas barjeras !
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Pārvarot ciklus un pārvarēt grūtības !

Izveidotas un iedomātu grūtības vai realitāte !

Grūtības / problēmas mijiedarbība starp zemapziņas un 
apzinās !

Apzinās un sasniegums !Bezsamaņā un projekcijas !
Dizains mani!

Esamība !

Es eksistēju drīz mēs eksistējam !Mēs esamme !

Pasaule !

Pasaule ,es pagriezās uz mums !Mēs rīkoties šajā pasaulē 
, un viņi mūs !

Es rīkoties ar daļu no jums!

Jūs pašreizējo uz viņiem!

Tie irpasaulē !

Pasaules būtnes !

Būtnes, kas ir vai nav !Dzīvo vai nedzīvs !Ražot gaismas 
uztveršanas gaismu !Gaismas enerģiju !

Enerģijas spēks!Power ir vēlme !Desire ir vēlas !Vēlas 
reāla!

Viss, ko mēs varam sasniegt reāli!Real ir fakti un 
uzvedību !Uzvedība ir rīcība !

Rīcība iratbilde uz pasauli !World in Action ir 
transformācija !Transformācija ir jāmaina!

Pārmaiņas ir īsta !Izmaiņas irvēlme konstanti !Pastāvīgi 
mēs esam EnCalcE kādas vēlmes!

Vēlmes var apspiesti !Ne viss, ko mēs gribam pasaulē !
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Neapmierinātība !

No tā, ko mums ir, un tur nav !Neviens nereāls !Nav faktu 
doma !Nē faktu nav iespējams sasniegt !Izmisums nav 
sasniedzams !Izmisums ciešanas !

Ciešanas tāpēc tur ir!

Ko pastāv nepiesaista vēlmi !

Ja mēs gribam to, kas tur nav !Mēs nesasniegsim laimi !
Laime vēlēšanās piepildījumu !

Unfulfillment nelaime ir nesasniedzams vēlmēm !

Nav sasniedzams !

Ražo depresija !

Depresija psiholoģisko stāvokli , kas nav izdarīts .

Nav izdarīts , nav faktu nereāls !

Pasaulē ir nereāls fakti , kas tur !Spēki un notikumi, kas 
tiek uzskatīts, ka tas pasauli, kas nav sasniedzams !

Nav sasniedzams ir garīgs !Garīgā irveids, kā justies mani 
!Mēs visi dzīvojam garā !Spirit / nosliece

Motivācija kaut kas vada mūs !

Impulsu rīkoties !

Rīcība attiecībā uz citiem!Akts , Akcija!

Citi viņiem , viņi nāk !Man vs. viņiem (pasaules ) !Sociālā 
pasaule !

Mācīšanās uzvedību !Konfiscēšana zināšanām!Zināšanas 
par reālajiem faktiem !Ierocis zināšanu zināšanām!
Nosūtīšana zināšanām!Starp viņiem mēs I pasauli !
Zināt,pasaule ir jābūt to!
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Mēs viņiem esampasaules zināšanu !

Mums visiem ir dažas zināšanas !

Dalīties zināšanās ir mācīties !

Mācīšanās ir dzīvot !Live ir sazināties !Ziņojums ir saistīt !
Attiecības ir mijiedarboties !

Interact ir rīkoties uz pasauli !

Iedarbojas uz pasaules griežas !Pārveidot pasauli ar 
zināšanām attīstās !

Attīstīties ir zinoši !

Zināšanas ir zināt kārta !Zināšanu pasaulē !Multikulturāla 
gudrība !

Infinite gudrība !

Infinite sasniedzams !

Būt gudrs ir utopija !Utopiski irvēlme sasniegt!Būs!

Griba ir iekšējais spēks!

Iekšējais spēks ir man !Es pārveidot pasauli !

Pasaule ir pārveidojis viņiem.Tie mainās pasaule !

Kas mēs esam pārveidot pasauli !Caur iemesls!Iemesls 
taisnīgums !

Tieslietu vienādas tiesības !Tiesības tikai tāpēc, ka mums 
būs mani !Pienākums viņiem!

Mums jābūt taisnīgiem pasaulei !

Jārīkojas ar apziņu un reālo dienu!

Rīkojoties ar Awareness ar nereāliem faktiem !
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Unreal fakti iztēle

Iztēle modeļiKo neeksistē , ir izveidots!Radīt iztēles spēku 
!Spēja radīt, ir jābūt bez maksas!Brīvība ir jāzina !Zināt ir 
spēlēt !

Interpretēt , ir jāņem !Take ir apņemšanās !Apņemšanās 
irderība !Pakts ir zvēru !

Jura ir lojalitāte !

Lojalitāte ir taisnība !

Patiesība ir viena !

Uno esmu es !

Mēs esam viens pasaulē !

Mēs esam viņiem mēs tevi .Būtnes .

Pieaugums pagaidām.Būtne ir tur .

Pastāvreāls fakts .

Tā ir realitāte , ka mēs eksistējam , un mēs esampasaulē 
!

World of dzīves un nedzīvs tirdzniecību !

Pasaule kļūst par mani un par jums un par viņiem.

Pasaule attīstās !

Attīstīties ir būt zinošāki !

Būt zinoši ir , lai būtu zināšanas !

Zināšanas ir zināt !

Zināšanas ir pieredze !Izmēģiniet tā uzskata !Sajūta ir 
jāzina !
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Tikai tad jūtas, kad mēs piedzīvojam to!

Tikai tad, ja mēs centāmies !

Iespēja brīvība piedzīvot to, ko mēs gribam !

Tiesības , pienākums jāievēro !

Mēs nevēlamies , nezinu !

Mēs nezinām, mums nav pārveidot !Iegūtās zināšanas !

Dažādās paši pasaulē !

Jūs nezināt , jūs vēlaties izmēģināt citu jautājumu man !

Elations zīmēšanas uz pieredzi sevis un viņiem !

Ir kļūdaini lietas izlidojošie citiem ir pieredze !

Un tas ir pašsaprotami, ka nav labi!Veselais saprāts 
gudrība dzīves !Gudrība dzīves!

Dalījās pieredzē !

Iegūtās zināšanas !Mijiedarbībā , INTERACT pārveidot ir !

Pasaule ir mijiedarbība !

Mēs esampasaulē !Pasaule am es , tu , mēs , jūs , viņiem 
!Sharing , draudzība !

Draudzība līdzdalība !

Kopīgās vērtības !

Tas pats es uz vairākiem mezgliem .Sabiedrība mēs 
esam.Mums visiem ir draugs !Starp mums , mēs varam 
rīkoties !

Darbojoties starp mums mēs ietekmējam to!

Viņšpasaulē !Sadali pasaulē !Transformācija !
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Jaunais transformācija es , mēs , tie , tu !Jauna pasaule 
.Jaunu realitāti .

vēlēšanās

Dodiet man buču ... tāpat kā tiem, jūs zināt ? !Dodiet 
man skūpsts slēpta , tāpat kā tās, kuras mēs surripiá-
otru, kadvēlme pieauga dod man mīkstu buču tiem jūs 
zināt !!Salds salds zināt jums!Es dodu jums skūpstīt 
manas

bezmiegs

Man nav gulēt , jo tā nevēlas gulēt , es gribu dzīvot 
.Lūkšķērslis , ka tur mani nomodā .Es sejas ar bezmiegu

Shadow Wolf Caricuao ēna vilks tika zaudēts , bet 
atrasts.Aizsargāti, bet tikai pēc izvēles .Barot savu 
veiklību ķīmiskās sausnas un drukātā skaldmateriāli, H20 
.Tīrību savas ēnas ienirst piedzīvojumu un bija 
piezemēšanās , Caricuao .Kā vilks ir aizsargāts , bet 
attieksme vien , iegrimis acīmredzami vientulībā .Šodien 
es rakstīt ar Caricuao vilku cīnās viņa pasauli un 
interpretēt .Draugs neatkarīgs ne dzīvot bez mežonīgajai 
dabai , betreāls Newbie labdarības dzīve , embrijs 
Caricuao kur es beidzis ir lojāls jauniešu asinis , godīgs 
īpaši bezbailīgs raksturs, sīva savā būtiska, bet godīgi un 
cieņu pret savu draugubiedrs un draugs .Tik uzticīgs 
ceļabiedrs un līdzdalība vienmēr interpretē ar siltumu un 
klusumu .Es dzīvojupietiekami maz, lai zināt ēnas ielām 
un Caricuao Cª .Bet es redzēju drosmi vilku un viņš 
izveidoja mēms un likumā līdzzinātājs draugs saiti par 
savu brīvību .Ja tur ir viena lieta,vilks bija bija brīvība , 
bet viņš bija viens pats , viens pats !Un bez maksas!
Shadow Wolf extrahuman kvēlojošs enerģiju savā veidā ir 
.Ar savu riešanu uzspieda savu neatkarību savvaļas spēle 
rakstura gēniem.Nolēmu dalīties savu mencu un garīgi 
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vienatnē Ziemassvētku vakars ar vilku vai drīzāk Caricuao 
vilku ēnā , tajā pašā laikā bez maksas unisonā fraternally 
saistīts ar vienu trauku un to dzert.Mēs esam vieni pēc 
izvēles ?Claros var brīvi domāt, piemēram, to, kā dabā 
.Tā bija dāvana man šajos Ziemassvētkosvilks Caricuao , 
bet viņš savvaļā iedzimtas ģenētiskas videi velk jums 
savus hromosomas brīvai stāvokli tīrības sajūta savā dabā 
.Mīklains kā dzīvesveidu , bet veicinājuši iekāre uz mūžu 
un baudīt savu vientuļš , bet ar brīvo roku uz jebkādiem 
ierobežojumiem vai maksājumus.

Es un ēnu vilks ir draugi , bet neraksturīgi savā veidā 
darba netradicionālā veidā citu piespiešanu , ir bezmaksas 
māte daba , un tāpēc mēs augt , un to, ko mēs izraisītas 
iefiltrēties mums.Havana klubs ir pamatā trakumspats 
slāpes revolūcija , un mēs ņemam vērā mūsu būtni , šeit 
irbez maksas, bet vientuļš paktu ar suņu instinktu 
sadarbību.

Ar visu cieņu , ļauj jūs un mani !Ko jūs domājat par mani 
, un es no jums ?Es esmu pateicīgs jums par to, ka man 
nolasīt , varbūt saprot !

Iet no apsvērumiem jau lasīt man jau ņēma savus 
elations vismaz daiļrunīgs neiesaiņotu dāvanu juridisko 
stundai jau pusnakts dievkalpojuma vai spēle gailis , kas 
iršausmīgi jautājums! ?

Pārdomas par saprotamā komunikatīvo ekstazī uz 
minimālo un klusēšana, atbalss , kas mūs šķir .Akti ir 
sāpes vārdu pat vienkāršu noraidījumu 
dedzināšana.Nepārvarams šķērslis fiziski, bet ne 
hormonālo un garīgo ķīmijā spilgti .Debess ķermeņi 
iebrukt mums uzplaukumu elegants .Meklējot mīlestību 
āboliņa , jo bagātība ir izprast daudzpusīgie būtnes un 
vienmēr ar kaut ko , lai pievienotu šo viedokli .Vēl viens 
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papildinājums ,vēl palielināt šo vēlmi pēc līdzjūtības un 
maiguma , ka trimdas mūs reprezentatīvo pašcieņu 
sociālajos medijos .Apskatīt perspektīvu sevis vienu un 
nedalāmu , nevis alie- nekādā gribas vairāk vēlmēm , kas 
rodas apli .Šis zelta loks , ģilde par godprātību un lojalitāti 
un cieņu , ko galvenokārt noteica neeksistē .Mēs esam 
tīra un savvaļas aktā arī tā , un nekas vairāk savtīgi nekā 
man, kas tikai tik vienmēr aizskar citu ar viņu viedokļa 
.Iekaisusi prātu spēj vienkāršu ideju apmaiņu , ir 
steidzami aicinājums veselo saprātu .Kad mēs dodam , 
vai celt sevi arotru .Nekas vairāk triviāls noraidīt to, ko 
mēs negribam , tas ir viegli .Mīlestība un mīlestība ir 
drīzāk jūtasotru un nav man .Konstruktīva attieksme 
saikni starp mums būtnēm , cieš no harmonijas , kas , 
dzīvojot kopā ar citām būtnēm .Iespiests instinktīvu 
uzvedību tikai domā par mani , tad uz mani , un tagad 
man ir atkal .Konflikts , jo viens ir pārveidota paši , un es 
nekad zināt , cik daudz paši , un mums ir paciest 
pakļautiesotru .Tas ir sava veida nāk pie mums , kas 
vienmēr ir atvērts .Eu uzmanību uz sevi ar to, kas pati 
Poga jums puiši un kāda līmeņa egoisma ir .Nubruņas es 
kādreiz tur - ir tik that- saucieni TU s , kas pastāv , un , 
kas ir vairāk ES ES noklikšķinot bruņas .Un tad kā nāk 
seju spogulī un atspoguļojas tikai sevi , kas pastāv , jo 
visi ES bija that- raud Pelo s ES pasauli .Jo mēs vien, un 
tad , kad mēs gribējām tikt pieprasīta Tories tikai tāpēc 
par savtīgumu vairāku ES pret ES .Vientulība šis vārds ļoti 
patmīlība ir , bet tas neradīja vairāk es tevi mīlu .Mīlestība 
: Es un tu omnia vincit amor mīlestība uzvar visu .

Ak , ja jūs zinātu, jūs vēlētos , un tur, ka jūs zināt, un 
kāpēc jums vajadzētu nekad tas izšķērdīgs trauksme , jo 
tas ir ļoti nopietni , un ilgas nāk kopš tā laika es neredzu , 
vai dot kā ideāls būtuvaroņdarbs , kas jums bija , un jūs 
celt trouxesses nav pat parādās Osāpes un negribam varu 
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, bet jūs nevarat vēlaties Novēlu sanāksmi tādējādipunkts 
irļoti krāsaina dzīve ir daudz krāsas , kas izvirzīti man 
pintes nevajadzētu būt šeit, man blakus es neredzu dārza 
rozes zied un krist baltās ziedlapiņas Lapse ilgas unvēlme 
nekad neesam vieni , bet izgāztuves es esmu šeit jums ir 
tur, un es gribēju jūs šeit un jūsu skaistas brūnas acis ir 
kā jūras olīvām tos tikai tad, kad es domāju par jums 
atgādināt mani pamodos , es pamodos es aizbraucu bez 
tumsā es atklāju sevi ilgas unietin kaislību vēlme visu, ko 
es redzēju , un atcerējos spēcīgas skūpsti , hugs spēcīgi 
viss, kas jums deva un saņēmis un lūdza nav parādījušās 
atdzimšana būt , un neprasīja būt mīlestība bez sāpēm 
redzējis , es vēlētos man bija atcerējās visu unto, kas 
deva man bija viss, ko viņi vairs nevarēja uzstāja tika 
dota mīlestība , rūpes , līdzjūtību , aizraušanās visam šis 
vārds nekad saka nē uz bezmaksas sirds un tur gaida, lai 
dotu to, kas tiek jautāts , vai ziedojums ir taisnība, ka ir 
dot , bezpieprasījums vai pieprasīt , ja jums nav dzirdēt , 
kas nav daļas , dod meklēšanu, lai atrastu eliksīrs lāpstu 
un dārgumu , kas nav vienādas , tikai dārgumu , kas nav 
zelts , ir ilgstošu mīlestību un zināja, ko es gribēju , bet 
man nav pateikt redzējāttur bija kaut kas dziļāks , ko viņš 
redzēja , bet ne tulkots bijavara bez dzimis , neredzot 
pieauga manī , lai , piemēram, man , un jūs rakstījāt , un 
neredz, kas bija aug manī bija mīlestība , tas bijakaut ko 
viņš gribēja , bet nebija , bet vēlas patiešām mīlēja , jo 
viņš gribējis redzēt to augt līdz krēslai viss notiek bez 
bailēm , bez trīcēdams nebaidoties no iemigšanas sasildīt 
vientulību kā roku zem sirds bija pie loga neredzējubet 
met , es jutusmaržas bija tāsmarža sandalkoka un 
jasmīns klausījās , bet nedzirdēju tomēr sapratu, tur 
nebija , un es sapratu vakar bija tas pats , bet šodien bija 
dažādi zāģi , smaržoja un dzirdēja bija klātienē unikāls 
bija kaut kasĪpaša ievainots mani , un tas bija svarīgi bija 
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elpošana un ieelpo elpu , lai jūs , neredzēju , nav jūtama , 
un nebijabeigas , jo tur bija , tālu prom, bet tas lūdza 
mūks , lai parādītu uz priekšu , nākotni un nojauta, katur 
bija fonā , logā , lai izskatās , neredzot tevi , bez jums 
sniegt iesaistīts sevi ar gaisu , ko jūrā deva jums zināt 
smaržu jūras mitro elpošana un prieks bija tas, ko viņš 
redzēja jūru , smiltis,mitra,gaiss bet jūsu elpošana .

Es gaismas vienu cigareti pārdomāti un baudīt harmoniju 
starp to un domāt tēmu padara mani klīst starp rindām un 
plūsmām domāšanas idejas un mērķus mijiedarbību starp 
rakstnieku un lasītāju nekad lasīt vadu , lai savienotu to, 
ko es uzrakstīju , ka dīvaini , bet es zinu, kādslasīt kāpēc 
tas patīk, sasniegs to, ko es gribu nodot vai neskaidrs 
cigarešu izgāja , un es domāju, ka man būs? !Es nezinu , 
bet es rakstu kā  forma garīgās un intelektuālās 
atbrīvošanas man liek vēlēties manu lasītāju ir saturs un 
labi es izvēlējās cita veida rakstot pēdējā laikā vairāk 
concrete'm ne tik daudz gaismas un enerģiju, bet ar 
mīlestību un izpratni galamērķus , prātumīlestība 
vociferously labus vārdus par kādu, kam patīk lasīt kaut 
ko vairāk mīlošs , gudrs un es esmu ar atplestām rokām , 
lai mīlestība , uzticība bez konfliktiem un bez vēlas būt 
pretrunīgi maniem vārdiem Es esmu vairāk tieša un 
konkrēta vēlaties saņemt sajūta, ka sajūta , kas 
vienoTāpēc lasītājam rakstnieka pārliecību vēlas būt tas, 
ko es vienmēr esmu bijis spontāns , bet pievilcīgi 
draugiem vienošanās vārdiem starp burtiem , kas nāk 
kopā un veidlapu teikumus vienmēr savienojumu , un ļoti 
reāli cerība domāt vārdus , žēl meditatīvās frāzes , ja es 
domāju, bet tas ir labi domātja tikaiabsurdi , jo tas ir kaut 
kas , kas pastāv tikai pateikt, ka pastāv arī šajā 
vienkāršajā veidā vai formā , izmantojot kopēju mauru 
Filipe visiem neparastu lasot man tas nav tik izplatīta 
apātija izlasīt to, ko es rakstu , un es atzīstu ,Es izlasīju 
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maz, bet , kad man to man arī man liek domāt, tas ir 
mans uzdevums , lai lasītu un turpina lasīt un domāt .Es 
esmu pateicīgs un priecīgs vairāk nekā domāt, ka kāds 
cits domā domas !Varbūt nejūtas es jūtos kā lietus 
pārakmens ienākšanas ietvju caurumi tiek apvienoti zem 
smiltīm un zemi stingra un prasīga pieslēgumu nav vietas 
, nav vietas vai cita akmens redzi efektīvu attiecību 
akmens , zeme , smiltis gāja uz viņiem, lai irattiecības 
mijiedarbība starp auksto akmeņiem , ar vai bez smiltīm 
vai zemi , bet kurus vieno roku, mūrnieks , kurš 
pievienojās un pilnveidojams mīlestību pār visu zemi , 
būtu vienoti kā bruģi Mason ircilvēks, kas savieno 
dažādus akmeņus un ne savukārt sirdisakmens bet jūtas 
moldable uz jebkuru citu gabals būtukopums gabali, kas 
kopā stāvēt tas ir kāds svars vai nodilums laika 
uzdrošinās iznīcināt ceļojumu mēs staigāt tā ir cilvēki cieš 
visvairāk slodzi , bet, ja tie pievienojāsietekme ir mazāka 
valde-Totru gabals ar mīlestību mīlestība būs smiltis un 
netīrumus , kas mūs vieno , bez trūkumiem , tikai valkāt 
samazināt, ja visi gabali ir kopā un labi bruģēts cilvēks 
pilnveido savu akmeni un pievienojas citi kopā ir spēcīgs , 
un irtālu un ciets kā visā pasaulē ir kaut kas , kas vieno 
mūs lego tipa redzi neatsavināmas cietoksni visiem 
vienotu un nekļūdīgu , ja katrs akmens cieš valkāt nekas, 
bet smiltis ieviest akmeņus , jo vīrieši ir kalpošanas laiks , 
kāVīrietis akmeņi tiek aizstāts dēļ valkāt , un dzīves laikā 
ir mazi akmeņi , lieli un tik tik tie, kas der , protams, citi, 
kas ir nepieciešami, lakonisks ircilvēks uz zemes būs 
pārklāts iekļauties pareizajā vietāskatīt ar puzzle , kur visi 
gabali fit kopā, tāpēc ikvienam ir notikusi un ir ne mazāk 
svarīga kā citi, lai būtupuzzle bez attēla izkropļota daļas ir 
viss , kas ir vajadzīgs pasaules zemes planētas 
nepieciešams, lai visi vīrieši unsievietes neviens nav 
nekas , viss ir veids , kā dzīvo un savienot ar otru šeit ir 
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milzīgs puzzle zemi , kurā mēs dzīvojam , un ir savienota 
ar otru , nezinot , bet visi spēlē galu puzzle vairāk tiesību 
, cits greizsbet tas ir dabiski, ka viss iederas pēc tam, kad 
visi, kas mēs vēlamies trotuārs ceļš ir harmonija starp šīm 
būtnēm, kas visi strādā kopā, vienam un tam pašam 
mērķimmīlestības un savienojuma starp vienaudžiem , kā 
mēs varam definēt sevi , ja citi to nevar parādīt jūtas , un 
nestāstiet patiesībusajūta ir tur ir kaut kas , lai dalītos , 
un, ja tas sāp , lai dzīvotu arī dalīties izmaksas, bet tāpēc, 
ka tas neatrisina visu raiti , jo, ja prāts un mēs esam 
tērpā jūtas ir mūsu sejas mūsu sejas , un , kad jums patīk 
kāds jāparāda seju šādaun kas tas ir , jo , ja es atvainojos 
, jo es esmu , bet man parādīt, cik es esmu , un parādīt 
seju un mana seja nav pārdošanā nebūtu pārāk dārgi, 
jonaudas nekad nav nopircis man, vai es gribu būt 
pārdošanai , nemaz nerunājot par to nopirkt vienu , bet 
viena lietair pārliecināts, ka esmu pret eiro par labu 
vainagu ka puisis nav teikt nopirkt visu , jo es neesmu 
karalis , un vainags nevēlaties vēlamies puiši ar izjūtas 
ciešanas , jo tas nav cieš tur , un , ja jums nav pārdevuši 
tika nopirkts ir laimīgsjo nauda nekad nav redzējissejas 
rāda visu, un tas aizņem chutzpah ņemt tos man, kas 
mēs esam , jo mums nav labs neviens nav pietiekami 
labs, jo vienu dienukronis aizstājdārgas un saskartos 
uncrowned to pašu sāpespati degsme bija mīlestība 
kaislība bija mūsu iztēli mūsu iedomāts transponēšana 
reālā es esmu lojāla kaislības , mīlestību dedzināšanu un 
pat sāpes, ka jūsu spožums pastāv , un es esmu aktieris 
mūsu pasaulē ir mēmā filma aktrise , betmūsu fragments 
irromantiska filma šaušanas , kas dzied dziesmu "Šis ir 
mūsu dedzināšana mīlestība bez sāpēm ", jūs varētu būt 
es būšu jums ir, tad mēs esam abi izskatās un redzēt 
pašā aspektā to pašu protams, pašā nākotnē mūsu 
stūrīpati telpa der viss prasa all'm projektēšana idealizēt 
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beidzot strādāt to pašu ceļu, un to pašu maršrutu un elpot 
nopūta jums vienmēr nopūta jums bija bail no nākotnes 
bija grūti redzēt jūs ciest bez sāp , jo jums nav brūces 
bija dzīvība zinu, ka jāEs nezinu, ja jā, jo es iedomāties , 
un iztēle ir neuzticami , bet es zinu, ka mēs esam 
atsevišķi , bet kopā vēl tikai ir šeit es sazināties jums 
atbildēt jūs zināt, kur jūs nekad zināt, ja es gribu, bet es 
atrast sevi šeit un tur es esmu vienmēr ar tevivēl nezinu, 
jo tikai iedomāties, bet es iedomāties, viss ir labi 
Borderless nav šķēršļu mani un tu mēs abi vienmēr šeit 
kopā vai atsevišķi ir savienotas , man vajag tevi un tu 
man jūs rīkoties es reaģēju jums smieties es smaidu tu 
runāEs apstiprināt tevi paskatās es redzu, jums redzi es 
piekrītu, mēs vienmēr esam melodija , kā jūs vēlaties, kā 
jūs vēlaties, tikai skūpstu es ceļotu es palaist klupšanas 
lidojumu , bet ne vienmēr attiecas vai aleijo mani 
esatizārstēt manu vēlmi solījumu es gribu ar jums 
iepazīties unEs uzskatu, ka viss , un nezinu neko, jo biju 
iedomājies , ka būtu tāpatnākotne redzēju tevi , un liekas, 
ka jums jutos arī man , kā jūs lasīt , ko es uzrakstīju , un 
tas, ko es jutu biju es gribu tevi blakus vienmēr ar mani, 
es pārspēs dumpi , bet necīņa ir disculpavārna neviens 
nav vainīgs , jo jūs vēlaties redzēt , pat nemeklējot es 
zinu, es iztēlojos, ka jūs redzat , ir reāls imperial uzvara , 
un nebija iztēle bija skatienu bez maldināšanas .

Anulēšana vai nulles lūk , neviens atmest spēli, kad kāds 
panāk to, ko jūs vēlaties, lai sēdēt tur uz laiku laimīgs, 
jomērķis ir uzvarēt un tad uzvarētvēl tik laimīgs, lai 
panāktu neapmierinātas, jo tā sasniedza un vēlaties 
vairāk vienmēr vairāk jebkuru coisita , ja jūs, lūdzu , un 
irEs tagad esmu laimīgs, bet following've domāju citu 
vēlmi tagad, tad mr .Ģēnijs piešķirt man trīs vēlēšanās 
nevis bet Arem vēlmes un pat tagad mr .Genie pazūd ne 
es jūtos kā mazs kaut ko vairāk aiz skaistums irraksturs, 
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ka spēks , kas liek mums vienmēr seko tādēļpersonīgo un 
praktisks ideālisms aizstāv uzvedības ideālu un sociālo 
individualitāti , mans mīļais šo starpību , kas iezīmē 
attieksmi darbojasun materializēties kā ideja , doma viens 
veids, tāpēc , lai ievērotu meklē vai sasniedzot lepni, ka 
dabas spēks , kas ļauj mums būt , kas mēs esam unikālas 
būtnes un ģeneratoru iemesla sevi ko jebkurš no mums 
tiecas būt īpašs ainedomāju, ka jūs vienu dienu jau 
piestātne jūs paciest jāsamierinās ar, bet arī mīlēt un 
cīnīties stāv ticībā rudenī nevēloties iet bez izpletņa 
ietilpst visi sadalīti vainu bez attaisnojums aizbildināties 
un UPA !Jūsu zaļš , brūns jūsu princese šarms jūsu 
dvēsele ir uz es gribu tevi , jo ikviens, kas dzīvo , elpo 
jautrs kliņģerīšu jūsu krāsu dziedēt sāpes man savu 
spilgtumu ir mana aizraušanās , un jūsu skaisti skaisti 
mati trāpīja tur izveidot saites starp saknes sirdsnogalināt 
vientulību es sveikt pateicību par šo kaislību , ka roka, kas 
touch , ka smaids , kas ņem mani paradīzē

Es redzēju jūs izskatījās up es pamanīju es paskatījos 
atkal atgriezies remonts patika patika patika bijažests 
mīlestības .

Tu biji tik tik un teica tā man es redzēju tas nebija kā es 
jums jautāja, cik tu biji , un jūs gandrīz choravas es jutos 
skumji , un jūs lūdza tāpēc nevajag būt, piemēram, tu 
man jautāja , ir priecīgs es neesmu kā jūs, ja kādu dienu 
jūs atradīsiet sevzaudēja domā par mani kā sākumpunktu 
domā, ka dzīve irkarte un ka es tevi atradīs , un es tev 
teicu sveikt šeit sāk braucienu , un ka nekas jums ir jau 
kontu ar mani un ir man jūsu slēptuve dod manviens 
beijito un viss ir skaisti .

Iedomājieties, neradot rakstīt neizlasot noklausīšanos bez 
klausīšanās pētījumu bez apdares lūk moto irtēma redzēt 
un sajust un ļaut sevi iet uz vēstulēm , kas šos vārdus 
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teikumos , kas dzejoļi ar mani visu ir jautājumi, šodien es 
jūtos tagad modernizēta bez pagātnes vienlaikus 
atgādinot man aizmirstun darīt to visu no jauna šajā jūtas 
izprast patiesību acīs justies veco seju acīs , un es redzu 
tevi un bez ironijas vai demagoguery'm spontāna esmu 
punktuāls un Pašreizējais faktiskais šodien bija tik 
aizmirst tas ir, ja iepriekš nav bijis laikanāk no iekšējā 
acsārā es atceros, es pastāv , un es uzskatu sevi 
tagadbrīdis bija , bija , tagad man atliek paskatīties uz šo 
seju ar brīdi, kad brīdinotikums ne vienu reizi, bet tagad 
šķita gandrīz noskaidrojās, ka vārdu aktatikai to, 
kapirkšanas unilgs prieks vienkārši uzrakstīt kaut ko teica, 
bet atbilda redzējumu šajā dienā , un piedzima rakstības 
darbinātu prieku par cilvēku, kurš dzīvo savu dienu 
ikdienas pludiņus un gandrīz zūd ūdensskaidrs un rāms 
ceļo konkursa seju , ir asaras , kas darbojas ar savu 
sievieti lady meitenes sejā , kas reizēm izpaužas zaudēja , 
un nav pārliecināts, ko viņš grib , bet mērķis ir tik salda 
kā ķiršu ir vēstules dažkārt vārdi kā muļķīgi kā 
citāmgaisma nāk no iekšpuses ar mirdzumu nezinu, vai 
dusmas, bet liekas,dedzināšana brūce atgriešanās no 
ceļojuma uz sevi pašu , ir pagrieziena fragmentu jūsu 
pasaulē , un es redzu viņu ar dziļu skatienu zināt, kā jums 
liekas, es zinu, ko bailesEs zinu, ko jūs zināt jūsu vēlmes 
šajās pēcpusdienās šajos vientuļi naktis ir kaislība irvēlme 
, aizverot acis izjust bailes , un es gribu , lai domāt par 
savu jautrs un vēlas drosmīgs kāds gaida smaids ņemt 
nozagt iebrukt , bet nelietojiet to pašu, ka irjūsu mūsu 
sapnis mūsu tikšanās uz bankas upes es smaidu jūs muļķi 
apkārt ar akmeni ūdenī , kas kustas un 
pārvietojasakmens ir grūti, bet tu unūdens ir tīrs sievas 
craziest lietas, ja es sēdēt man pārdomāt rakstīt starp 
līnijāmiedomāts tips zivis akvārijā , kur nekas un nekas, 
bet nekas nevar iegūt pietiekami daudz elpošanas 
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skābekļa meklēt brīvību vienas dienas peldēties bez 
akvāriju šo dāvanu , un tā jā sapņot sveiki es redzu, ka 
jūs tur jautāt, kā ir jums es esmu vairāk vai mazāk tu saki 
es klausosun es domāju, kavairāk es redzēt woes jūsu 
mazāk pārāk nekad redzēt mazāk redzama un jūtama kas 
satrauc tevi , un nevis atbrīvot savu pozitīvo un radošo 
prātu, bet nekad negatīvs bija konstruktīva take kafija 
zaudēt ticību kāds grabs man justies raustaizsargā mani 
kāds, kurš nekad neaizmirst un man saka, tu , tad jā, es 
vēlos, lai jūs laimīgs un priecīgs, laimīgs tāpat kā visi 
pārējie ir tas, ko es vēlos, lai tas populācija attīstās , 
tāpēc ir kaislība izskatījās priekšā es redzēju jūs tas bija 
burvīgs maģija bija viss, kasvēlējās bija tu tikai tu tikai tu 
un es būtu laimīgs , jo es noskatījos krišanas lietus un 
slapjš vienoti un kaislīgi mēs visi tiek appludinātas ar 
šiem pilieniem maģijas un viss , kas tika nogādāti prieku , 
kad es jūtu , kad es rakstīt ir kaut kas, es redzuEs 
atceros, un redzēt jūs taisni uz priekšu nākotnē un šo es 
gribu, lai jūs vienmēr domā, kad es redzu tevi ar mani 
naba uz nabu lūpas ar lūpu ķermeni ar pievienoto 
ķermeņa vairāk nekā draugi bija vienmēr kaut ko viņš 
redzēja un neteica bija kaut kasgribēja un juta kaut ko 
spēcīga bez briesmu pieslēgumu likt jums manā iztēlē bija 
radīt kaut ko skaistu toņos dzeltens kā saule , kas nekad 
apdziest un izstaro enerģiju visu dienu izrādīties gaismu, 
kad tas kļūst tumšs viss neskaidra ievadīt šo dimensiju 
turiemesls tumsa nav motivācijas iztēle nekur no tukšs 
jūs neredzat visus projektus tumsā iedomājassienas 
nokrīt līdz sliktākajiem šķēršļi taustekļiem sākparādīt es 
gaismas iedegas drānu līdz dienai, kad

Es sapņoju domā , bet nedomāju, ka , tāpat kā nekas ir 
kāprāts domā atšķirīgi no cilvēkiem ar cilvēkiem, jūs 
domājat, ka man pārāk labi !Mēs domājam un rīkojamies 
vienmēr tikai viens , kas notiek , jo es redzu 

163



darkness'mpasažieru nav nedaudz mīlestības , kā es jūtos 
visas ķermeņa daļas pasīvās emocijas sadalītas ar skaņas 
tonis , kas stāsta man atpūsties uzsvēra un absorbē ear'm 
atkal parādāsnevis gulēt , bet tas varētu būt labāk 
aizmirst neko , lai mazinātu spriedzi Pulse'm stāv aiz 
komata pieregulēta varbūt beidzot ir atbrīvots mani, un es 
esmu klusa , bet vienmēr ir risinājums jautājumam 
nereaģē , bet rīkoties rūpēties par situāciju šeit irlabs 
laiksshot off sofridão .

Es domāju, ka es sapņoju es pamodos es tevi 
redzējusapnis likās stāsts jums bijaviens, ka bija vairāk 
šarmu vairāk skaistuma gaisa princese bija mana 
iedvesma nebija iztēle bija jūsu bruņinieks karavīrs jums 
man bijusi unarmored pasākumus, lai aizsargātu sirds bija 
miegains atvērātaizmigt jums muti es domāju par jums 
jūsu pusē atspiedies guļ lūdza skūpstu , kuru attiecībā 
viņamvēlme vēlējās būt kopā ar jums es atklāju sevi 
sapņoju par jums, es redzu, ka jūs rāms lilija ziedlapa 
jūsu smaržas pavedina mani man liek tikties jums ir 
reibonis flusteredmēs esam jūsu jumta , lai redzētu 
zvaigznes atpakaļ sevi ar jums , un man tu liec man 
smaidīt zaudējis tu liec man liekas, ka ir tik labi, ļaujiet 
man iet tālāk , neviens ir tik maigs viens no vairāk nekā 
tūkstotis vai labāk plus bezgalībai ir tik skaistaEs jūtu 
jums nav iespējams justies daudz tiek ļaujiet man iet , lai 
jūs ar savu burvju jūsu prieku.

Jūs esatgudrs esatbērnu , kas ir apmēram uz kājām ir tik 
dārgs , ir ļoti draugs es gribu jūs ar mani ir jautri , 
irlabākais , irmost're viss, ko es gribēju , un gribējugudrs 
bērns ir ļoti sirsnīga ļoti smiling're ir simpātijas , irlielākais 
prieks ir mans dēls ir mans nepatīkams nerātns puika 
pasaulē tu esi James mans kucēns ir mans bērns un mans 
bērns pagrieziena cool too irvisu dienu jūsu smaids , jūsu 
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prieks ir aizraujoši enerģijām kaut tīra lēcienu sienu 
tabletespar acercas no manis , jo ir salds nāk un dod man 
savu pudiņu , man tu esi tik salds tik forši visu dienu TAS 
vienmēr smaida un ir gatavi doties uz ielas,dārza ir 
zēnsļauns kā jūs unjūs , piemēram, es vēlos, lai jūs zināt, 
es gribu tevi vienmēr man blakus

Devās zem mākoņiem lidoja zem debess bijis planētas 
Marsu un Jupiteru , kas par Marsa nolēma jūs mīlu un 
Jupiters bija jums šeit ir mana lidos no planētas uz 
planētas pildspalvu bija spēks bija vara tur bija prieks bija 
kaut kas nogādātibija mīlestība zied tāpēc nācāssaule 
spēks pārcēlās piemēram saulespuķu bija labprāt ar 
nežēlīgo vajāšanu kaut dedzināšana bijasapnis 
bijasasniegums bijamērķis, viss ar aizrautību bezizmēra 
bija liels, bija pārsteidzošs beidzot izskatījās ļoti mīlošs 
arlogu es pamanīju pie horizonta pavadīts skenētaspartija 
izskatījās priekšā es redzēju savu zvaigžņu bija izcili 
Mirdzošais paskatījās es redzējumēness bija mans un jūsu 
laikmeta ainava bijaceļojums es tevi redzēju ceļot uz 
zemes un zem ūdens turpinātasnobraucis Uzvarot rokas 
uz zemes un zem jūras bija tikaimēness gaisma .

Saudade ir vēlas , ir vēlme , ir mīlestība , ir jādomā , ir 
justies man garām jūsu vēlaties , ir , ka jūs šeit ir 
novēlētsanāksme ir mīlēt sevi vienmēr domā par jums ir 
justies jūsu klātbūtne ir nokavēts būt bez tevis , un domā 
un vēlas, un justies-T un mīlu tevi , neredzot tevi un vēlu 
jums ar 5 maņām : redzes redzēt jūs bez durvīm , bez 
smaržas jūs smarža , dzirdes dzirdēt jūs dari bez trokšņa , 
garša iepriecinās mani nepierādot jums un pieskārienu jūs 
bezpieskarties nekas labāk atcerēties un sajust nostalģija 
.

Radīt kaut ko fancy , bet ir ļoti neskaidrs iedomāties 
izveidot un pārveidot rakstīt kādam lasīt nezinu, ko , bet 
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es zinu , kāpēc, bet trūkst iedvesmu man paust savu 
nostāju , lai risinātu šo situāciju , lai rakstītu un kaut ko 
lasīt sāk domāt es centīšos nomestatmest, jo tas nav 
viegli nokļūt .

Ja kādu dienu tur, lai pastāstītu piedzīvojumus vai 
misadventures tikai vienu dienu vai vienu gadu, tagad 
pēdējā gada laikā es redzu 50 dienas ir 365 dienasgadā , 
7 dienasnedēļā 24 stundasdiennaktī šeit irmazliet 50 
dienu laiku , lai šos 365 pergadā daži darba dienās un 60 
minūtes 24 stundas laikā īss, dzīvo uz šo brīdi !

erer win bez bailēm bijamēness pie jūras es bijukapteinis 
bija viss, ar rokām uz kuģabrauciens nāca kaujas attēla 
uzvaras bijafeat .

Ja tādiena iet- O prieks, ka kāds varētu aizslēgt durvis , 
atvērtos logus un bezbailīgs lidojumu zem debesīm nav 
neviena , kas dara spriedumu neapzināti mani pastāvīgas 
savstarpēju vienošanos par vaļīgu piezīmes , vidi, kādā 
ļoti karstā vietā, tur lilijas, samtenes atpakaļtas vīst mitrā 
augsnē , mitru , uz jumta , ir obfuscated lampas un 
bezpalīdzīgi seifu līdz spriest pavedieni ceļas spriedzi tur 
grūtu pat grūtos laikos , bet neviens es domāju neviens 
nezināja, kas viens saprot un uztver kā vieni pūlībet šeit 
irdzīvot bez esošos un , galvenais, ļoti nelabprāt pasmaida 
īsi raudāja vaimanas uzrakstīju to, ko es nesapratu , bet 
īpaši jūtams es redzēju visu un nekas meklēja tad raudāja 
tikai tāpēc, ka man iedeva , un nekad let jūs zināt, bet 
nekas šeit irsmaržas , ka paplašinātaun litnervozs kaislība 
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sāpju bija laiks kaut ko pateikt , tad ne tikai tāpēc, ka tur 
bija kaut kas virzās uz vēnām skrēja asinis dažreiz tālu no 
sirds , kas nav sūknis ir tikai , lai iegūtu priekšstatu , jo 
tas hits spēcīgu kaislību un spēcīgs , pat dvēselēnabags 
galvenokārt cilvēki , un bija prātā , jo jums ir bail no kaut 
kā , kas jūtas beidzot ir vienmērbeigas unsākums es 
domāju, ka esmu pelnījis , nav man , vai jums ir abiem , 
jo mēs mīlam un arī noraidīt kaut ko, kas tikai kaut kas ir 
dzimis un uzplaukstaug viss vienu dienu, un tur bijaotrs 
pazudis bija tik viss, kas noticis ne tikai tāpēc, ka kāds 
gribēja dzīvot vienu dienu un vēl brīdi bez nepastāvīgs 
vienmēr ir ļoti svarīgi bijalaiks bijalaiks neveiksmi bija un 
nebija vairs nepietiek dažreizuzskatu ir atdzimis kā es 
izskatos , un nebija iedomāties , bijapatiesība agrā 
vecumā , kas ir patiess , ir pierādīta aktā vienu darbību , 
lai iegūtu sirds bijabrainchild pieslēgums bez kaut vai 
kāds nevar pateikt , kas notika bija kaut kas baidījāsviss, 
kas kratīšana nebija veltīga bija viņš nokārtoja roku ar 
mopu vienmēr ir kāds pusē , jo tad nav teikt, jā, pat 
domāt par to, kam nav tas nav iemesls, bet jā tas ne 
vienmēr ir , piemēram, ka , un nekad nav bijis vēlasbet 
dažreiz daradiezgan pārvērtās nav lūk sirsnību cīņā par 
brīvību akta viena nav taisnība, un nejā , jo es neesmu , 
un ne tikai vēlas būt dzīvs , jo es eksistēju , un tad, kad 
jau bija doma jālasa , lai paplašinātu un rakstītgulēt kā 
viņš gāja un skrēja stāvēja bija uzsākts auglis brīvas un 
gudras domas zināja pārvietošanās gāja un gāja tikai 
tāpēc, ka man patika , pat tad, ja ne šīs pasaules 
mīlestības neticu māņticību ticēt cilvēkam un viņa 
izgudrojumi jautājumi pieņēmumus fantāzijām ilūzijas irar 
jonu vai protonu radīt raķetes gaisma ir enerģija , un tas 
nevar redzēt, bet nevienu ceļvedis būtu un varētu bijavīrs 
bija tik vulgāri bija tikai iedomāties un izveidot nejutās 
sesto sajūtu kā   to sauca , bet tas bija tik reāls, ka ir 
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noticiskad mēs vēlējāmies .

Ja mēs dzīvojām īsi pēc brīžos , vai daiļrunīgs vai pat 
karsts , neviens teiktu, ka mīlestība bija sāpes , ka sāp 
iedomāties mīlestība bez sāpēm , ir kāds , kas 
nepieciešams, dedzināšanu kvēlot ar elpu ilgāk, nekā jūs 
varētu iedomāties,patiesība irmīlošs un dod , pat ciešpaši 
neredzat , bet īpaši sajust un radīt sāpes mīlēt pat 
neredzot , bet gan vēlas , lai pasargātu no sāpēm jūsu 
mīlestība attiecības rada aizsardzību no nepareizā mīlas 
emocijām , jo tadsāpes nāk no sirds jūsuizskatās 
redzētjūru , ko es esmu tikai vēlas mīlēt trāpot skropstas 
smiltīs vējā asaras viļņi es redzu pludmale ar čaulu 
klupšanas zvaigznēm raudāt , tāpēcgraudu plūsmas manu 
sirdi .

Ja es cietusi bija tāpēc, ka es neredzēju , vai viņi 
nesaprata, kas dzīvoja smaidīga saulespuķu priecāties un 
grezno ar saules stariem atbrīvotu sevi un parādīt savu 
skaistumu, kas nomāc , ka trakas bailes visiem ir mazliet 
kaut kas tika pārvietots es neredzējupiemēram, tas notika 
bijamokas uz ilgu brīdi , jo varētu saskartiesčuksti tagad 
nav smieties, jo kāds ieraudzīja vīrieti , kurš īsi vilcinājās 
tikai tāpēc, ka viņš skatījās , un tad paliek neviens 
pamanīju , jo es cietusi klusēja kaut ko, kas dzīvoja un 
cieta kā filcanakts bija auksti es atgriezos nosaka ceļu ar 
visu un nekas, viens kāds jebkad ir bijis, izņemot , bet kā 
kāds bija īss acīs redzēju pārliecināts darbojās skaidri un 
bija skumjas prasmju tagad , ka nenoteikta nav Agias , 
nepareizas vecumutad es paskatījos uz griestiem , un viss 
šķita pamests O mani O sāpes, kas skumjš skats un vēlas 
lentes mani krāšņa ar laiku es iet uz grīdas tikai tāpēc, ka 
tā ietilpst un lejup pazemībā viss, kas ar cilvēci apklusināt 
satraucošo balsisatraucošs klusums kādu, kas nav teikt 
kļūst laimīgs pamodos vienu dienu, kad viņš zaudēja man 
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teica, tas nav prieks, ka es jutos , un viss vienā dienā 
uzlabotu rīt bija tas, ko viņš gribēja, tikai tāpēc, ka 
ircilvēks ir skumji

Jovientulība tumsas sasniedz, nevar teikt nē, lai brālis tas 
nav gatavojas spēlēt jums sirds , ja tas bija tikai , lai būtu 
vienatnē nebija žēlastības

Šie akmeņi Es sēdēt rakstu jums , ko es nekad neesmu 
aizmirsis savu smaidu jūsu uzņēmums bija kaut viņš 
vienmēr jutās , kad viņš bija viens pats , ik pa laikam 
domas no jums pēc tam, un jutos vienkārši atcerēties 
jums .

Ikreiz, kad sapnis mosties un meklēt mani brīnums, ja 
jums joprojām būs kā iedomāties vai domas , vai 
vienkārši ceļoja sapni būvē nekas nemainās nekas 
irnepareizs uzskats tik reti sapnis ir nomākta pamosties 
un viss tajā bez grozījumiem , beidzot sapnisvai nav 
sapnis viss ir vienāds .

Skumjš nakts dzīvi un klusā un ļoti drūms mizantrops 
klusā, bet irzvaigzne spīdošs , ar Moonlight izgaismot pat 
visvairāk sīva un zvērīgo vide ir cerība, kāds uzticams 
viens ir tas, ka atdzīvina mūs un uzvilkt draugs , pat 
patiesu pavadonisjebkurā laikā ir tāgalvenais kāds, kurš 
skatās uz mums ar vienaldzību bez ticības neizskatās ar 
mīlestību nodara mums sāpes kaut kā neticu , jo ar to 
draugus un meklē tikai nabā arī viņš kādreiz sajust 
atšķirību to, kurš ir draugsdraugs un jūtas ticību 
mīlestības pat sāpēm laika, ka kādu dienu man nebūtu 
neviens nevarēja pateikt, ja tas tika teikts , nezinot, 
jocilvēks vienmēr padara kaut kas cits notikt tika sakņojas 
viņu dzīves veidu no dzimšanas brīžaaugt un galu galā iet 
bojā visscilvēks darīja kāds zināja preview un nav pat 
zināt , kāpēc viņš to izdarīja , kas ir cilvēks un viņa būtne 
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Es redzēju tavās acīsnoteiktu spīdēt kaut darīja sprūda 
bija intensīva un bija iemesls mīlēt es paskatījos atkal 
turpināja spīdēt izskatu bija mani uzvarēs mirdzēja kā 
dzirkstošo un spēcīgu zvaigzne nozvejotas manu acu 
bijaskaista sajūtakaislība , kad jūs redzat , kur es gribu 
būt gribu jums iet ar mani tāpat tas ir rakstīts šajā scroll , 
kas ir manu plecu raudāt par kādu vēlas būt vienmēr , un 
es esmu vienmēr vēlos šo vietu , ka mēs uzvarēsim ar 
mūsu mēnesnīcā un to pašu zvaigzne vienmēr spīd.

Es nesaprotu , vai nesaprot, tik pat vienkārši nezina 
pietiekami izpratni realizēt zināt tāpēc, jā , varētu 
apgalvot, tika informēta par notikumu bija tikai to, kas 
notika tikai gribēju zināt, kur tas sākās un beidzās , 
visbeidzot, vēlamies, lai jūs zināt, ka par spīti visam , kas 
var notikt , kasbeigas nevar prognozēt , ka es ne aizmirst 
jums un ka jūs vienmēr varat rēķināties ar mūsu 
mīlestību jebkurā situācijā, jo tā ir ne tikai aizraušanās es 
paskatījos tumsā es redzēju dziļumu nakts tas bija laiks 
atpūsties uzlabotu mūziku radio un ļaujiet man svinanakts 
irbiedrs var dalīties visjutīgākās jūtas , jo viņa tur 
noslēpumus untamlīdzīgi , lai izsauktu to klusuma naktī 
tas vienmēr ir labas auss , bet saka, maz , lai gan 
vienmēr conniving un tāpēc es esmu laimīgs .

Kā dzīvot gūstekņa visā pasaulēdvesma brīvības mazinātu 
trauksmi , ka sajūta ieslodzījuma palielina sprieguma 
nervus mirkšķināšanas bez citiem redzēt , lūk , obligācijas 
, kas tiek izlaists mums, ka atsiet patīk būt brīvi un 
dabiski , lai kaut ko vairāk banālsvai sexy vai Es iztēlojos, 
kā tā strādāja bija uzrakstīt un kaut ko iedomāties un 
pārstāvēja savu būtni vulgāra stāvēt justies un redzēt es 
rakstīt visu, kas gāja caur prātu viņš iepriecināja ceru, ka 
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jums izlasīt arī .

Šis cilvēks vientuļnieks pozīcija un bezmērķīgi tas 
dezorientācija , kas liek mums uz aizmiršana pilnīgi 
gājušas bojā sajūta vēlmi elpot uzskatu, ka tas ir tas, ko 
viens saskaras dzīvojot apskatītnopūta cigarešu dūmu 
paplašina elpu pēc otra elpa acsskatīties minūtes nokārtot 
cigarešu apdegumiem lēnām kaut es cenšos pastāvīgi no 
tagad cita elpa ,vārdu , pirms iet laika cerību šī atkarība 
iet prom vienu dienu notika tas , kas iet neatlaidība pūles 
augļu burvību pozitīvu attieksmi bijakaut kas labs vai pat 
ārkārtējs sākotnējais būtu, ja tie rodas no dabas , un 
vēlas būt labāk un vairāk nekā!Uzvarētājs un visbeidzot 
milzīgs rīta iekarotājs klusā naktī visi manā rokā bez 
nozvejas viss ilūzija ar šādu nosacījumu , lai būtu laimīgs 
vai ļoti laimīgs tikai tāpēc, ka gribēju

Un, tā kā viss ir daļa no to, kā mēs jūtamies lietas šodien 
šajā dienā jebkuru century'm noslieci uz laimi dzīvot man 
nebija dzīvot, lai dzirdēt, ko es dzirdēju , un tur, kur man 
nav bijis , kā arī atdzimis dzīvot padarītparasto uz kaut ko 
liegi neparastu jauir klāt bezsamaņā kaut kas mums nav 
prātā, es esmu iet uz priekšu ar pārliecību apzinās kaut 
ko, ka es katru dienu vienmēr dzīvot ar ticēt visu, ko mēs 
iedomāties , irreāls sasniegums , ja mēs esam vergi kāda 
netikuma vai jebkuru saskaņā var ieskauj to un atstājlec 
iet lido iztēles sajūtas padara sirds mārciņu vienreiz 
panākt galīgo brīvību personai, kas nav spriest ar savu 
rīcību esot ir dzīvot bez maksas .

Vienu dienu bija iet pārāk ātri izdevās zaudēt mani 
stāvēja drīz atkal atsākās ar skrīninga elpu un uzticību 
atveseļošanos un uzstāja dzīvoja tā, it kā tur būtu cits 
shot bija lēns, bet stabils un pārliecināts soli atgriezās 
craziest sacensībām pasaulērase sauc dzīve bija viņai , ka 
es cīnījos un sasniedza mērķi būt laimīgs, kas labi 
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novietots palaist ... via cīnās vien ir nepieciešama brīvība 
un tas irmāsa no vientulības , kā arī , kas izlido vienmēr 
uzsvēra tikaipirmais unbeidzot , jūs varat būt tikai pats 
pirmais un pēdējais palaist tikai tad, kad tas bijacīņas 
garu , bet mēs nekad neesam vieni būtu dzīvība uz 
priekšu , un , kas tiek palaista dzīvot un būt pirmais 
unpēdējais , kad mēs sākamcikls ir dabiski , kaatiet 
beidzot , bet ir vietas, kur mēs uzvarētāju tādējādi 
taspirmais dzīve vienā vietā un vēl pēdējais, bet nekad 
neapstājas tāpēc nekādas skrējējs sacīkstēs dzīves mēs 
vienmēr uzvarēt , un tajā pašā laikā, lai zaudēt , un tas, 
ko ir cīnīties un gūt panākumus dzīvē !

Powered by atpūtai meditēja , equacionei un beidzot 
paņēma partijas darbību uz nemieru cilvēks kļūst 
nelaimīgs, ja dzīvo ne tikai tad, kad nevar būt būt kluss , 
ir nepieciešams meklēt laimi, kas nāk no iekšienes , jo 
mēs cenšamies kaut ko ar nepacietību no ārpuseskā arī 
šīs bažas padara mūs skumjš paciest vientulību un tiek 
pārtraukta stiprina mūs sasniegt mēs dzīvojam ar sevi 
sasniedzis laimīgu pilnība kas grib neko, jo tika 
konstatēts, nav jādomā par to , ar autisma dzīves veidu , 
bet vislielāko laimiir mūsos .

6tar tur ... 6tar tur, ja neprasi ... 6tar kad tur nav 
nepieciešams ... 6tar tur , ja jūs vēlaties ... 6tar tur , pat 
tad, ja nav ... 6tar tur, kad es nejūtos ... 6tar tur, kad 
maniliesmas ... 6tar tur, kad tu domā par mani ... tur 6tar 
pro kāds nāk ... 6tar tur, ja jūs varat iedomāties ... 6tar 
tur pat nevēloties ... 6tar tur tikai tāpēc, ka jā ... 6tar tur, 
kad manimīlestība ... 6tar tur, jo tu eksistē ... 6tar tur, jo 
tu sapņo ar mani ... 6tar tur ir šeit ... 6tar vienmēr tur ... 
Ko es domāju 6tar tur ...

Ja kādreiz redzēt , un saka, ka tas izskatījās interesanta 
meitene meitene , jums bija kaut kas gaišs izskatās 
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priecīgas un dzirkstošajiem smaidu bijasieviete, tiem, kuri 
vēlas skaistu un juteklisku laikmetu tāds, ka vilināja mani 
un kādreiz gribēju tik jūtama gostas-tu maģija ?Tā bija 
mana diena - to- dienas .

Vienu dienu es domāju, viss , ka tikai tāpēc, ka tā ir, 
nezinu, ko es teikšu , un pēc tam rakstīt atšķīrās bija pat 
baidās, ka sapnis ir un nezinot , kas notiek varētu notikt 
es mēģināju aprakstīt to, kas varētu kādreiz redzēt šeit 
beidzās ceļojums uz vienu no pasaulesklusums, kas 
pastāvēja un ka kāds cieta , ka kāds būtu jādara tikai 
darīt to, ko citi netrūkst drosmes nerīkojas , bet viņi zina, 
kā ignorēt labklājību kāds, kurš nezina , kā izskatās un 
redzēt atmest un domā !Dzēst cigareti ,sadursme sākas 
kā atlikušo dziedināšanas vēlmi .

Es rakstīt exorcise un radīt .Viņi pavada divas minūtes sāk 
patiesību rakstīt , un ir kaut kas cits jūs neesat jūs .Es 
jūtu, ka es nevaru , no otras puses, liekas, karavīrs , kurš 
ir vispatiesākās, win .Ir 16 minūšu attālumā no izdzēst 
cigaretes , aug vēlme relight to.Viss iet , kad jums liekas , 
kas notiek .

Es domāju , lai jums būs jāgaida .Vājums imperatīvo 
vēlmi uzvarēt viss nāks par saulrietu .Pastāv pastāvīgā 
kontaktā ar vēlmi .Es domāju, ka pusstundu pēc pēdējās 
reizes, es redzu sevi, un es jūtu , kad viņš apsteidza 
laiku.Sekundēs ceļojumu minūtēs ir kā raķetes , lai 
atzīmētu katru iepriekš .Es jūtos nedaudz , domāt, kā es 
sasniegs avansu .Iršķērslis , jo ir piekļuve cigarešu .35 
minūtes lūk aktu es gribu , lai atceltu .

Nedomāja , rīkojās mehāniskās un procesuālo režīmu .

Man bija šī pieeja procesā izzušana situācijas laikā .

Recoloco mani īslaicīgs ,spontāna radīšana .Vārdi , 
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teikumi ar darbības un pieslēgumu .Es dzirdu pa radio, 
kaplāns var pārtraukt , es atspoguļo un justies ar 
ziemeļiem .Vairāk par 45 minūtēm , un lūk vēl cigareti , 
es domāju, ka , protams!Visi taču gandrīz viss man liek 
domāt, un ka mums ir jārisina .

Tā irstunda ar rezultātu 20 gadiem 30 man ir .

Mēs dzīvojam 66 % no dzīves , domājot par 100 %, ka33 
% var dot mums.Bija sarežģīta , bet paskaidroja.

Ja man tiešām ir cīnīties un ambīcijas pētīt līdzekļus 
rīkoties

Nav viegli , ne grūti atgriezties pie smēķēšanas " tikai" 
cigareti .Parādās laikā , un par maršrutu , kas nav 
projekts.

Protams , es smēķēt uz situāciju .Mana daba bija satur 
tīrību .

Viņi pavadīja divas stundas 03 minūtes un pēc tam 
domāja esfumacei .

Vai jūs parādīties , kaut kas sortir .Es sāku smaidīt , 
domājot , ka kaut kas gatavojas saņemt .

Vieglākais bija atmest , bet es uzstāju .

Jāstiprina un domāja tikai teikt, es uzvarēja .

Nedabiska kaut kas bija neparasti.Kā es atspoguļo 
,labākais veids ir izliekoties gulēt .

Griba ir , lai nāk , bet es ne aizbēgt .Es esmu ne gaisma , 
betenerģija nekad garām .

Es jūtos zibens spēks, kas nekad nav apziņas pārklāšanai 
mani .Es mainīsies , tas nekavējoties pārveidot visu.
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Un es zinu, jo es gribu.

Mierīgs un banāli cigarešu , nedaudz ievilkusies nekā 
kaitinošas .

Kad kādu dienukaija come'll lūgt jums atvest jums bija , 
ko darīja nevis tad, kad nekas gribēja visu zaudēto , kā es 
darītu bez jums iesaistīti aprakstu, kas aizraušanās bija 
milzu mīlestību un vienmēr gudriem kad domāju par tevi , 
caur kuruEs zaudēju šeit , jūs tur kā es gribēju būtvulkāns 
patīk maisīt savā sirdī, ka milzu mīlestība , vienmēr 
triumfēja jebkur sajutu dziļu vēlēšanos nāk no mana 
pasaule jums vienmēr gribēja , jo īpaši, ja jums 
smietiesizskats laimes bijastiprāka nekā visi elektrības , 
caur kuru visus pašreizējos , kas saistās ar mums un 
nekad mūs šķir nekad nav bijisnodoms nejaušam 
satikšanās iedomāties tiltu pār upi, kurtrotuārs jau 
nozīmēja nekas redzēja skaitli un skrēja , un slēpaEs 
lasīju papīra saldie vārdi kā medus vēstulēm nebija 
bullshit bija nozīme un tika apglabāts pagājušajā kaut 
kavējš pūta , un domāju, ka seja krāsot ar otu nemīlēts 
regulējumu, kas jums bija daļa no iegūtajiem mākslas 
gleznoti uz ekrāna , bijašādi tas vecums .

skaitlis

Bēgt , skrēja bet viņš satvēra mani un izvilka mani , 
paņēma mani līdzi .

Nolādēts skaitlis, kas mums nav redzēt , bet tas izplatās 
.Viņš ir nepazīstams forma pasaku līdzīgu izskatu pieredzi 
.Nomurmināja skaitli : jums ir bail no cilvēks bez sejas!

Jā - es atbildēju ar kādu bailēm .Bailes, ne jo es tikai 
pastāvēt gaismas klātbūtnes .

Es esmu runājis ar gaismas un enerģijas , taču nekad nav 
par vīrieti, kura seja parādās nezina un kārdinoši , un 
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palaist , kas bēg , nepanākot savu fizisko .

Skaitlis irbūtne no tumsas , kas nevar dzīvot bez gaismas 
.Dīvaini ir ēna , kas slēpt jumstumsā un klusumā .Bet 
kāpuma gaismas un ka cepuru ostentas sejas , melnas .Es 
aizeju uz debesīm , pārspīlēt ar kropļošanu savu izskatu 
un metamorfajos gaismu .Gar upes debesīs kā ikviens upi 
ar sultāna gaisā bezcerība un atbildēt ar ātrumu melnās 
debesis un densifico mani nomest kristāla un nervozs 
lietus .Bet cilvēks bez sejas ūdeni atskan manu ķermeni , 
un mana lielākā gabardīns nav uzsūkšanās.Tas ir 
izgatavots no ēnas .Šie iedomu skaitļi tika pārbūvēts, ar 
mani uz mirušo naktī pakaļdzīšanās bēg no tumsas un 
gaismas pieprasījumu.

Es esmudraugs nelaimi ēna.

Viss ļaunums irskaitlis neeksistē .

Tā irpazudis izskats .

Sauciens kā sava veida mūža prieku izriet no tumšs 
dvēseles ,

Sajūtu aizsardzības citiem unbriesmīgi dūkoņa dvēsele .

Kas ceļas nedz nokrīt , bet vienmēr paceļas uz scam sūdi .

Ko jūs redzat , ir patiešām liels , un neviskritums klints .

No augstumu viļņiem , kur zaļo meliem un zilā zūd .

Pārsprieguma sarkano brīdinājumu kā citu principiem.

Tumšs , drūms , vieglprātīgs ne vienmēr klāt , jo tā 
padziļina izmisumu skaļu un klusu kliedzienu .

Vārdos atsaucas , lai apmierinātu pārdabisks maģiju, kas 
ietver kaislība .

Bez nozvejas , vēstule, vēstules būvēliterārais siena 
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vārdiem nāk neizbēgama fakts ... kur plūst rakstīšanas un 
asaras neatsavināmas pieticību kura būtne neiebilst , bet 
tas kļūst atjaunināt un , šķiet , jo pārtraukumuAntarktīdas 
ledus , kas atgrūž savu burvību ir starp žilbinošas būtnēm 
un cik tas zūd dedzināšana uguns vēlmi izrunātilgi 
paziņoja .Viņš raksta un tulko dvēseli izliešanos radīšanas 
mašīna.Starp līnijām un teicieni lūk, ko domā , un citi 
apsvērumi .

reibonis

Sākums ,klints , jo laiks ir nevis īslaicīgas .Paralēli kritums 
slikts sākums , arrefeço .In pirkstgaliem līdzsvarot mani, 
un es lēkt , nirt .Man nav traucē mani , izlēca un 
iedomāties vertigo .Paātrināta sirdsdarbība pārsteidza ar 
kaut ko , kas man iedomāties ceļojumā .Priekšpusē , es 
redzēju dzīves laikāotrais slīdēt pa gaisu .Tas bijabrīvais 
kritiens šoruden hit zemes ...slapjš darvas ceļš spīd gaisa 
elpošanas fona ir auksts !Slapja asfalta sajust svaigu 
ūdeni , kas spīd tumsā atcerēties gaišo un dzirkstošo 
debesis , un tas bija tik spēcīgs, ka zemes , stipri ietekmē 
tas iznīcināt to, kas nāk.Pulkstenis ir apstājies , un 
iemūžināja mirkli viņa domas .Pie ātruma virs vējš nāca 
tailspin un coiling pati pagriezās un rožu , rožu , atgriezās 
iepriekšējā brīdi jābūt ne vēlāk saucam to tā palielinot 
kritumu , kad samazinājās skyrocketing .

No jūtas lepnums tāpat es redzu citu cietusi kāds, kurš 
jutās un nekad neredzēja viens otru ādā citu cerību nekad 
sofrais paceļas garu palīdzību un savstarpēju palīdzību 
veidiem pastāv laukakmeņi šos šķēršļus rada lepnumu 
dzimis , ka veids,Es pārliecība jopasaule nāca cīnīties līdz 
galam , un nodrošināt jums un būt beidzot un saņemt uz 
leju, lai iepazītu viens otru un savu pasaules žogu mākslā 
žoga tur nodarīt sitienus viss iet caur sajūtu trāpījuma līdz 
gada beigāmzobens cīnās ciest netīšām jaudas 
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pārvadīšanai uzvarēt un ir atmirdz iruzvarētājs un 
zaudētājs , ja krīt , sajust sāpes , bet ceļas un krīt , jo 
ircīnītājs , kurš uzvar sāpes ir iedomātiesaugstspēdējais 
cēliens un mēs minējumus par godības uzvarētāju un 
zaudētāju visi cīnītāji pelnījuši vajadzīgo uzvaru .

ka no rīta

Tas bija vieglprātīgs un mokošas dawn asaras netālu 
nopārmērīga raudāšana , kas padarīja jēga , saskaroties 
ar mīzali mitru rīta jaunaktī bija pirms bija pagājušo laiku 
nāca raudāt un teica , lai noskatītos , kas paredzēti saules 
nākt un iztvaikojis asarasdarbojas uz leju , unpasaule ar 
mākoņiem vienkāršu smaidu teica pārsteidz nolēma man 
izlemt par to, kas bija jānāk varētu kontrolēt , un tas 
patiesi pārbaudīt lēmums tika pieņemts, nav parādījies no 
nekurienes jūs izrādīties sajūta , kafonds bija sajūta 
minūtiieradumi no par drosmi un neatlaidību baro man 
cerību plaisu augšu un precizēja migla un nodevīgs vējš 
nāca vēlme sasniegt kaut ko, kas varētu sasniegt .

Luck tiks uzsākta laiks mīlēt sevi un progresu cīņas un 
cīņas nevainojams sitiens precīzs šādas dienas hitrādītājs 
lasīt stundas, minūtes un sekundes un atbrīvoja mani , kā 
ar burvju bija tas, ka dienaprieks un līksmība redzēja 
vairāk nekā vairums cilvēku bija atšķirīgs vine prātā 
noteikti notiktu vienkārši surtir .

web

Es paskatījos nopietni ap mani redzēja ainavu un nav 
neglīts izskatījās sabiedrībai redzēju internetā , kur viss ir 
saistīts , un viss , bet es domāju,zirneklis bijagabalsīsta 
drāma nāve bijavizīte zirnekļa unweb bija viņaiveida 
vakariņām ņēma zirneklis , kurš cietis visvairāk un 
vismazāk auda Stung cilvēkus un kā tas aizmiga šo apēst 
calhava visi esam sapņojuši , ka tie, kas gāja bojā savā 
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tīmekļa zirneklis bijaneglīts nāve pārtrauca pastāvēt un 
mirstība varētu padoties tas bijasapnis ir nemirstīga , 
nebaidoties no interneta, zirneklis un dzīve visiem 
padoties , bet tas ir atkarīgs no mums , lai veidotu web 
un var būt labs dzīvē nesaņem neglīts ar vēlmi dzīvot un 
neizskatās zirnekļa , jo beigās, betbetbeigas cikla 
uzņēmuma / internetā, kas vienmēr tiek būvēta ēkaweb 
tika attīstās un zirneklis nav risinājums ir web ,neglīts 
zirnekļa un mana iztēle .

Kafijas gaismas nedeg cigarešu starp ļauno un grauzdētas 
kafijas iegūt šo šī telpa irgaisīgs , labi apmeklēts , kur 
cilvēki nāk no jebkuras vietas, es redzu sevi nākotnē , lai 
izveidotu cilpu šajā vietā , kur es rakstu , un tad ir 
mērķisEs ceru, ka sasniegta aptuveni 2000 stundas, no 
kuriem aptuveni viens uz vienu veltīt sevi dienu šajā vietā 
ir īpaši saucamie kafijas gaismas , kur es ceru , lai 
apgaismotu līnijas starp mana diena ikdienas justies 
atviegloti enerģiju pat instant'll uzturēt ikdienas 
procesurakstītnemainīga izveidot, klīst , domāšana un 
rakstīšana ir kaut kas man šķiet aizraujošs un 
izaicinājumu jūras iedomāties sevi manā pasaules jūrās 
starp apakšā tur ir dzīvība !Peldēties okeānā rakstiski, ja 
es redzu tinte plūst , lai radītu skaistu līnijas starp 
tekstiem, frāzes , dzejoļus vai pat vienkāršas domas bez 
lielas uzmanības vai nokrišņiem , pat spriedzi eksistē 
nodomus manā okeānā medību klajā vēstules ar harpūnas 
, lai panāktu fonāsirdis , ka jūtas dažādas emocijas , 
sajūtas , bet kādiem jautājumiem ir nodoties mūsu jūrā 
un sevišķi patīk dažādas jūras .

Es gaismaslaterna laterna pilnvaras enerģijas lūk 
dzēšizgaismotas tukša , aizpildiet sajūta pamostas 
manīvēlmi bezgalīgas gadās, kagaismas liesmu 
degpēcpusdienā iet lēnām , ļoti slinks irgaisma atmodina 
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spilgtu izskatu un to, kākas nākieguvums klātbūtnē 
zināšanām būt izdalotblīvs smaržas , Intense un lipīga 
redzi aromāts, kas jūtas prieku ieelpot un cik labi katru 
dienu nekad elpotpats gaiss smaidu smaidu ne vienmēr ir 
precīza , bet What Makes You Beautifulintīms maz smaids 
,liecina par prieka un uzskatīt par aizraušanos ļoti dabisku 
un relaksējošu mūžīgas prieks, kad saprātīgi smaids hit 
man mirdzumu , kas viltīgi nav prātā , un , kad jūs 
pieskarties man ir atšķirīgs stunning'm nedaudz dziļas 
domas uz brīdi , piemēram, laimiparādās realitātē 
divdabība jautrs smaidu uz izskatu pārāk spilgti , jo esmu 
dažreiz redzējis .

Fado Fado galamērķi , kas iezīmē nostalģija bez vecuma 
tālā tuksnesī , bet ļoti tuvu , lai redzētu jūs slāpes 
vēlatiesvēlme piederēt tikai jums justies ne viss, ko es 
rakstīt , bet es jūtu , ko es rakstu .

Te irvienkāršs , bet nav mazinājies vārdu , ka mana sirds 
klausoties vēja vēja uzticēt aizvedīs dažus vārdus rakstīja 
ar lietus, kas ar amatu varētu pateikt, ka tas būtu saules 
dizainu ar tās stariem un jumsEs teiktu, ka tu esi savu 
enerģiju un jums mans saule vienmēr spīd pat dienās, 
kad sniega bija šī domāšana , kavējš vienmēr trieciens .

Domāju , atspoguļo un rīkoties vai nerīkoties nav izteikta 
Jūtas un cik grūti ir sajust un izteikt ne tikai dažreiz 
nepietiek tikai pastāvēt , bet tā atspoguļo pirms reaģēt , 
piemēram, jušanas procesu un izlikties kā doma kontroles 
aktā vai nēakts   nu lūkgudrāks tad izlikties .

Tā irsajūta pēc tam izvērtēs drīzāk reakcija, kas nevar 
justies arī var pakārt reizēm klusums jādomā un vienkārši 
palikt ar savu klātbūtni , kas nozīmē to .

Šķērslis navšķērslis uzvarēt parādīt sevi bez bailēm 
reizēm jūtos darītāju , bet interese ir dzīvot un cīnīties , 
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lai mēs varētu attīstīt šo dažkārt ir augt un mācīties cīņā 
par dzīvi, mēs vienmēr ir jāreaģē uz zaudējumiem , 
nelaime pārvarēt šķēršļus irmaksimāluEs pārvarēt 
irmaksimālais prieks uzvarēt un dod mums pareizu 
vērtību pārvarēt mums un iegūt vērtību , mācoties no 
sakāves un beidzot uzvarēt irbūtība dzīves .

Jūras Kratot ūdens ritošā jūrā ,smiltis vērpšanas piepilina 
graudu ar graudubrīze ritošā uz grīdas , paķert ar vienu 
rokuokeāna pilieni ar citu jūras smiltis kāuzņēmēja 
iemērkta vaļēju sevi puses,atbrīvo sevi paplašina sajūtu 
par to, kas bija viss savās rokās , taču ne viss vēl nav viss 
ir sasniegts dažkārt aizbēg rokas starp to, ko mēs 
uzskatām, mūsu sirdīs un rokās visiem ir aizraušanās un 
nozvejas , kas izplūst , veidojotviesulis .

Nav tas, ko jums pastāstīt , ir taisnība, bet tas nav 
absolūts meli !

Liesmojošs sāpes zaudējumiem .Kur , bet kur tu esi?Ko es 
darīju ?

Man nebija sapnis , jo es esmu nomodā gaidīšana .

Jums nāks , glābs mani no šīs sanēšana drebuļi mani , 
atsaukt mani , break mani un samaitā , un saka, tu neesi 
!Kur es esmu , es gribu vēl , es nevaru turēt tikai dzīves 
un elpošana .

Ceļu caur frontēs un redzi kaut ko, kas uztur mani virzās 
uz priekšu .

Tāpēc, ka patvērums un saņemt atpakaļ, kur es esmu, 
nav pat domāt , vai būt.

Es gribu braukt prom , pie cigarešu , sadursme uz klintīm 
un Fulmināti .

Mana sirds ir kā šī cigarete, kas apdziest vēlmi uzkurināt 
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jums būsviens, kas nospiež mani un mezglu unties .Es 
negribētu , negribu būtbrīvs pavediens, kas saista ierodas 
rokturi .

Negribu būt tas, ko jūs sakāt, vai teikt par mani , es gribu 
būt , ko es jūtu .

Šis mezgls , neuzskata, ka kumeļu un izspiež un iznīcina .

Šī kaklasaite tiks sadalīti .

Viss atpakaļ uz nulli .Es tikai gribu būt 0 bez loģisku 
nākamo , nevēlos būt pozitīva vai negatīva , bet jūs 
uzstāt, ka jums ir jādara un notikt .

Let me .

Kāpēc raudāt ?

Es nezinu , bet vienmēr zinu, kāpēc asaru kritieni un brīvs 
, es arī zinu, jo dažreiz es uzskriet kļūdas citiem, un 
tāpēc, ka es tur turēt .

Es gribu raudāt , es gribu nomest mani .Šī sajūta rūgtums 
, kas atstāj mani ar siltu aukstu drebuļi , kas , bet Tavu 
asaru vērts , un smieties un justies .Gala rūpēsies beigās 
sasniedza ar asaru ne izlikti bet vienmēr slēpjas un 
darbojas , saskaroties ar asaru vienaldzība .

Es biju domājis , kā tu.Tik ikdienišķa , lai, piemēram, to, 
ko jūs domājat , irstandarta .

Man vienalga, ko stāsts , es gribu redzēt, ko jūs nevarat 
dot man to, ko man vajag , un nevis tevi .

Vēlaties mani.Jums es gribu jums, kā jūs esat vienmēr ir 
bijis , ko viņš domāja, bija tas, ko jums bija , vai ja jums 
nav , jūs darījāt , kā jūs veicat .

Es esmu mani .
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Es nezinu, kā es sāku šo stāstu es domāju, kadaži būs 
jāsasniedz, bet arī nav bultu , ne priekšgala , nemaz 
nerunājot par mērķi.

Man nav mērķa , lai sasniegtu , man nav pat svērto taria , 
es jūtu, ka es sasniegtu , ir sevi ,bultiņa tiek iedzīta sirdī , 
tāpēc mans sāpes .Vientuļš sirds , atzīmēti ar insultu nekā 
atdzīvina ,sāpes ir pārāk spēcīgagriba sūknis .

Es neesmu brīvs .Es nekad nebūs pilnīgi bez maksas , 
mīlu savu brīvību , bet man šķiet saistošs kurš ir mīlestību 
pret mani.

Tāpēc, ka viņi mani mīl ?

Mīlu .Viņi vēlas būt brīvi un pievienots kāds.Gribi justies 
viens un nemanot .

Es negribu , lai saprastu kaut ko , negribu domāt par kaut 
ko , jo es iebrukt , es gribu prom no tuvojas.

Es nevēlos mīlestību varētu būt brīvība .Es tikai vēlos, lai 
piliens , kas ir manī .

Ciešanas , zaudējumus .Bija un vairs nav .

Atnāca mirkli bez sajūta kreisi .

Šāda veida darīt un atsaukt un vairāk, lai pastāstītu , ko 
mēs darīsim .

Es negribu neko darīt , negribu iet prom , es gribu iet tur, 
kur man nav get .

Pagājis un nekas nesīs .

Neraudi , ne smieties , nedomāju , neizskatās , un jūtu, 
ka neesmu miris .

Kādatraģēdija !
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Un man būs jāiet kādu dienu es arī padoties .

Kā Nāciet ?Jā , es brīnos, kāpēc tas , kāpēc tas , bet 
negribu domāt, kas ir nosūtīts .

Negribu cīnīties , negribu būt tik daudz, cik cilvēks, kurš 
nekad nav bijis .

Balss vajā kuri žēlojas .

Hang On .

Es ceļos , es nāku un iet pacietīgi .

Ko es varu teikt , man nav , nav daudz , un vēl tā man 
trūkst .

Aizskar mani ir spēcīgi mani negrib .Es negribu .

Es nevēlos , lai dotos atpakaļ , es gribu būt šeit, kad 
mūzika spēlē un vējš pūš .

Negribu būt velnu , nevēlos būt eņģelis , nevēlos debesīs 
vai ellē .Es gribu zemi , kur viss pastāv .

Negribu atstāt , es palikt tur, kur es esmu , es gribu visu 
tur , tikai man telpu elpot un domāt par to.

Iedomājieties, un izveidot savu eksistenci .

Es tikai gribu gaisu elpot .Gribi zaudēt, jo gaisa mēs elpu 
.
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Es rakstīju , ko atklājas pēc iepazīšanās , kāds ir mans 
būtne grib nodot .

Es zinu, tas nav viegli .Es domāju, kadaudz nebūs teikt , 
daudz ir arī to, kas netiks saprasts .

Es noraidu .

Aizrautīgs lai atteiktu ko noplicina mani .

Trivial lietām nav vietas sirdī pastāvdaudz emociju .

Ko mēs redzam īsumā varat atzīmēt savā sirdī .

Viņš nevar ņemt to , negribu redzēt , bet sajust to, ko 
jūsu acis redz .

Nekad atvērt acis no sirds , jo viņš nevar redzēt un cieš .

Es esmu šeit .

Vai jūs redzat mani ?Es domāju, ka nē !Vai jūs jūtaties 
mani ?Arī es domāju, ka nē !Ko jūs redzat mani?

Um , es biju šeit citādi Tu esquecesses mani , nevar 
stāvēt nav jums , jo tas, ko vieno mūs dažkārt mūs šķir , 
bet es jums saku, es esmu šeit .

Es ne izlikties

Es rakstīt un ļaujiet tai plūst .

Ko es uzrakstīt neapšaubāmiasaru .

Kā es uzrakstīju asaru , kā tas ir , skumjš, vientuļš , 
slapjš , brīvs .
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Ļaujiet man noslaucīt tavas asaras , sāpes , jūsu skumjas 
, savu vientulību , ka nosmakšanu , kas ir būt vienatnē .

Ļaujiet man laizīt tavas asaras , es dzert šīs sāpes jūtaties

Tikai viens pats .Me , tas ir man , tikai man !

Kā es esmu?Just me .

Sajūta paplašinās līdz patiesi sajust sāpes .

Kāda ir sajūta , ka mēs esam .Es domāju, ka par to ir 
tikai tas, kas nāk no ārzemēm .

Ievešana zina, ka es eksistēju , pastāvēt citiem 
paskatieties uz mums , bet nekad redzētpats , ka es 
zaudēt lapas, atsevišķu lapu , mīksti teikumus, mīksti 
lapas, atsevišķu lapu , mīksti frāzes , grib visu atrauties , 
nevēlosglābt neko , es iztukšot sevi , tikai tā evoluirei , ka 
viss, ko es rakstīt , viss evaporize , esvaísse vēstulē ar 
teikumu daudz sāpes , katrs vārds jūsu sāpes , es rakstīt , 
kas mani bez maksas .Negribu ciest .

Vēl viena diena no rīta ,svaigs rīta gaiss , skaļš too .Es 
gribu nakts , Klusa nakts , kur es redzamotumsā gaismu 
jums līdzi .

Pieņemsim pievienoties klusumu un tumsu .

Veidosim gaismas tumsas iestāšanās .Bortiem, stūri , 
piekariņi, viļņus , dzejoļi, frāzes .

Es gribu būt jūsu gaisma tumšā naktī .

Kā es let sevi iet stūriem dziļajās paisumu spēlēt arfu 
augstu sirēna .Es gribu palikt un skatīties uz jums bez 
stāsta jums to, ko es ņemšu rakstīt .

Nekad neaizmirsīšu tevi .

186



Nekas !Neko nedarīja

Mērķis ar šiem vārdiem ir nulle .Es nevēlos, lai jūs lasīt , 
mēs vairs nevēlas rakstīt vienu dienu gribu pateikt.

Bet tagad tikai gribēju mazliet neko .

Es nezinu, ja jūs lasīt , daudz mazāk saprotu , ko man 
pateikt.

Ko vēlamies, lai jūs paziņojums, ka entendas un visu , bet 
tas veido mani un tur jūs varat paļauties uz mani .Bet 
nesaki nevienam.

Es gaidīs nāvi decepe mani.

Nāve ?Nav nāve !

Un tas ir vienmēr klāt .Es nebaidos no nāves , bet zaudēt 
jums .

Nav tā, ka kaut kas sāp man , betpieredze , kam un kam 
nav , iratšķirība ir , kā to var tā?

Es gribu neko , par maz un daudz neko es gribu , es gribu 
neko es atkārtoju , man bija viss , kad es nezināju , un 
tagad es zinu, ko es gribu neko , noraidot to, kas ir , un 
nē, es būs bezmaksas, bez viss mansakari un būs piliens 
man rūgtums , ka ir jābūt .

Vienkārši , es gribu būt !

Vai es varu vienkārši būt man ?Jā, mani un viss , tas nav 
nekas es negribu ." Mūžīgais "

Hit , un sāka pukstēšana neatlaidīgi hit ar bezprecedenta 
plūsmu anomālija vai ievainoti , tad vienu dienu atver ne 
vairāk nāk atpakaļ , lai to izdarītu , bijaatklāta un uzreiz 
tuvāk es teiks , bija mana, bet vienmēr manāsavu 
pasūtījumu , jūs un es ar vārdu , tad no sirds!Dziļa 
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skumjas būt

Nav zināms, apzināties un iemācīties dzīvot ar savu 
intīmo lūk ,atšķirība ir niecīga un ir piederības ir kaut kas 
vienmēr zūd it kā nodošanai , nav nevēlēšanās būtībā 
tikai gribu būt , ir no sevisjūs varat redzēt fonā mūsu 
iekšējā un tur mēs redzam, ka nekas tik zemāka kā 
piekopt augstāks redzi acīmredzamu domā , es neļaujiet 
to izteikt, cik daudz mazāka irlīmenis, kurā mēs liekam 
sevi mēs redzētu, kā augstāko sevi ,arvien tuvu bezgalīgi 
vienmēr prātoju utopiski lūk piedzimt , dzīvot un mācīties 
, un tad, kad tu patiešām saproti zina, ka daudz gāja 
prom no visa, un zina savu sev kas ir mainījies?

Viss manā klusajā pasaulē !Kā Nāciet ?

Tāpēc, ka es esmu gatavs mainīties un sejas visiem, bet 
gandrīz visi nāk no manas pasaules mana pasaule klusē ?
Tas irintelekts , kas stāsta man darīt pareizās lietas tik !
Iedomāties ? !Dimensija stratosfērā bez ierobežojumiem 
paplašināšanu ienāk vilšanās maģijas mūžīgi ārā līmenī 
ilūzijas pati vienmēr ar tumšo izskatu patieso ilūziju vārda 
jau runātā vilšanās ;Dora paaudze no vienkāršas mokas, 
kas nāk jebkuru harmoniju iekšējiem konfliktiem .

Noslēpumains, dziļš un jutīga , kas irnesaistošas   vēstule 
enerģijas daudz vairāk burtu vai burtu maz vārdu .

Te irMenhir kas sedimenting un rakstot daudz maz tiek 
runāts .

Velti lietām jums nāks daudzi būs tie, kas atstāj jūs , citi 
nevar stāvēt .Pateikt, kalielāks grūts cīnītājs , bet jūs 
"lietošanai" , ka maz būs stāvēt , bet tiem, kas 
ietilpstiekšējo mazākais ir vērtība , ka tikai jūs varat 
saņemt.Dzīvot , augt , mācīties , un fonā vienmēr maz 
utopiskā zināt .
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Te irdiena , lai mazliet , gribu tikai vēl uzzinām, ka rakstot 
bija apvienot zinātājs parastās zināšanas zinātnisko atziņu 
, viņi abi izskaidrot tikai ar dziļu gudrību , kas ir lasīt +

Es sāktu , kur es gribu pabeigt .

Dūmi paplašina interjeru manā istabā .Par manu interjeru 
arī , tas tiek pārkāpts.Es gribu , lai izjauktu ar jums un 
citiem.

Es nopirkšu ?

Spēks , izturība un spēks, kas vajā mani , un man saka, 
lai virzītos uz priekšu bez bailēm !

Jūs galu pirms manas dienas.

Visi ārējie es noraidu , jo es jūtu ... Es nezinu , bet šeit es 
atstāju mans mazais stāsts ir šajā lapā , jūs pacēlu 
zinātkāri maz stāsts .

Ko es jums pateiks, šajās lapās ir man atrast patieso sevi 
, kas mīt manī , bez ārpasauli.

Kā tas ir iespējams , mēs redzēsim, kā es raksturotu 
manu stāstu .

Vairs iepriekš , atkāpties patiešām gatavi iet .Smēķēšana 
turpina izplatīties šo vietu .

Šis stāsts sākas , kad beigsies .

Ko es jums saku , ir cīnīties visu.Let 's redzēt, ja es 
varētu nokļūt līdz beigām , un teikt, es darīju visu, un 
nekas , kā maksimāli palielināt iekšējo self.

Ir ieradies šeit īsumā par cigaretēm pielīdzinātslappušu 
skaits lasīt kāpēc .

Paņemsim cīņu , tas būs , cik ilgi
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Sopra stundās , minūtēs , sekundēs .Tas ir beidzies !

Es sāktu kur man beidzās .

Es esmu gatavs to smēķēšana pierces logu un izlaidumi 
gaisā , es gribu būt tas dūmi ir tikai gaiss .

Es tikai gribu , lai elpot gaisu

Es gribu peldēt un iedomāties, kas šeit rādīs.Ko es 
nevēlos darīt , sākt beidzot vienmēr tās pašas kļūdas .

Cīņa nebūt nav bloķēta .

Ko es gribu izteikt ir jūtas, situācijas un konflikti .

Uncīņa par uzvaru būtni , kas man bija .Es gribu būtotrai, 
skaitlis pakaļdzīšanās mani .

Mana pārliecība, ka brīdina mani un man saka : parādīties 
uzvar tevi

Te es stāvu , bet cīnās pret kustību šo pakaļdzīšanās .

Mans galvenais , runa ir par manu self.Bezmaksas sevi , 
paplašināt sevi , ļaujiet man jums caur mani.

Sākās šeit , ko es būs.Kādi ir jautājumi , veikt bez 
flinching , lūk šis skaitlis vajā mani .

Vai , neatkārtosies un atdzimis dzīvot un justies .Nr 
demagoģija un ilūzijas , dzīvot , ko jūs nevarat redzēt .

Jo tikai tad būs jūs progress , piecelties un teikt .

Es gribu būt tas, ko es esmu , es esmu mani .

Ir tas, ka man bija, un kaskaitlis būs.

Es būšu kā es iedomāties .Kad pakaļdzīšanās man es 
jums pateiks jūs iepriekš .

Saskaras ar mani un atbrīvot mani .Beidzot vēl , lai sāktu 
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Viss, kas doma .Piesargāties tas būs pakaļdzīšanās jums 
un galu kabeli esat draugi .

Ne vairāk žēl par šo brīdi .Sasniegtsbeigām mokas , viņš 
pieskārās mani un čukstēja man , tu esi tur ?

Tagad irbeigas paša sākuma, ka es ziņos šeit .

Tagad es saku , tikai nāk pie manis un ietver mani līdz 
uzvarai .

Major manī pārveidot tevi .Piemīt mani !

Jums būspēdējā reize, kad mana smarža .Jā , jums iet.

Nerādīt man skumji ar izlidošanas.Pēc tā, kā es esmu 
meklē savu ceļu .

Iet, kā jums bija , par to, kā jūs atnācāt .Es negribu tevi , 
jums ir vairākrambling nelaime .Jūsu klātbūtne 
irapvainojums .

Es zinu, ka jums , nekad nav uzvarējis , tikai zaudēja .

Tu esi kā cigarešu smēķēšana draugs slimības .

Daļa un iet, iet iet ka pēc ierašanās nebūs tur .Kā es teicu 
, Emano jūsu smaka , ka, tikai ... IRES iegūt citu garšu un 
smaržu .

Varbūt jūs varat zināt , ne Esi prātā, ko provocas tevi .

Tā kā es zinu, ka jūs atceraties dažus gadus .Pietiekami, 
tagad , ka šeit ir vēlme turpināt ar jums .

Es vaidēt jūsu klātbūtnē sākotnēji domāja , bet zīme 
nelielas kaites .

Attiecas, un Es veidoju savu savienojumu , tomēr 
katastrofāli un iluzoru prieku dzīves apstākļiemnedaudz 
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vāju .Es uzdrīkstēties atņemšana .Jo tikai tad būs gaisma 
un dabas , lai baro mani .

Atdzesē, rāms , silts un harmonisku būskompensācija

Natural vējš plūst kā laiks vienmēr jutās ar tās ziemeļos 
.Gaisa straumes bafejado pret mums būs vētras saskaras 
mums, tas ir tikai dabiski, ka dūmi no gaisa pati.

Kurā mēs atrast dabā ārpus kā iekšpusē harmoniju brīvo 
straumes .

Ziedi , aug un nostiprina pašu sakni 
atbrīvošanu.Testamenti nepārprotama mūsu tikšanās irļoti 
rozā reizes no tuksneša smiltis , sākot nostiprinoša 
iemeslu.Iet uz augšu atbrīvojot cilvēku vulgāru attēlu , lai 
ekscentriskums no intīmas attiecības , kas mūs šķir .Mēs 
esam dažādi , es esmu dabas un bioloģiskās Tu esi 
mākslīgo un sintētisko un līdz ar to ne exprimas bez 
manis .Bez akts , kas neitralizētu , jūs darīt mani laimīgu 
.

Es atvērt durvis , lai jūs varētu nākt ar mani runāt .Bet es 
ņemšu atvaļinājumu , ka pusvirus izkļūt drīz pēc 
tam.Skaitlis jums ir zināms par jūsu izplatību , consomes 
man pacietību nemieru .Jūs esat , un jums būsmazliet 
liela nozīme .

Mums visiem ir šie stulba posmi , kas parasti bērniem .

Bet, ja mums pasaka pieaugušajiem, lai atbrīvotu bērnu 
mums ir mūsos , tad man bija ar tevisliktu posms .Es 
esmu dodas atpakaļ uz pacientu klusums .

Jūs varat iet es aizslēgt durvis .Diezgan zināt, kāpēc jūs 
atnācāt , bet arī zināt, kur tu ej .

Plaisa plata, plašākā doma piliens jums .
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Bēgt , bez manis , aptver jums un eksplodē .No pirmās 
dienas , ka jūsu vārds ir bijusi mana frāze , bet nav man 
pateikt, kadnākamais tu man pateikt , sveiki , es esmu 
šeit , bet, protams, jūsu ceļojums būsatgriešanās uz cietā 
, bet harmonisku realitāti tā, ka tas ir vai nu ļaut iebrukt 
,mēs esam tas, ko mēs meklējam ?Tik vienkāršivārds no 
jums , tas ir bye .

Un jūs nāca dodas prom sākas ...

Tā bijapēdējā reize, kad ... garām nāk atstāt .Asaru krita 
un nodzēsa raudāt .

Virve , kas saistās ar mani , navtas pats , kas nosmacē 
mani .No kakla mezgls , karājas ar vītni .

Estrangulas prātu un sufocas apziņu .

Ko jūs piedāvājat , irlēna nāve atjaunot un pastaigu šādā 
veidā, un runāt , kā mēs esam darījuši .Nekad izdzēsīs 
sāpes akūti nekā viens trieciens samazināt lamināta 
aizsmacis Live .

Tajā augšpusē mokoša atmiņas un spoku trieciens.Bija 
jūsu dihotoms klātbūtne starp to un nav .Dzīve iekļauti 
foto mirkļus , ka visi veikali un uzreiz lēja .Tāpēc, ka tu 
dzīvo manī no manis .Izdzēš savu likteni un dzīvo daļu .

Tas laikam jūtas izplatīt šādus mirkļus .Kā lidot , neizejot 
no mājas .

Šoreiz neapstājas , jo elpot , un jūs varat nekad apstāties, 
kas liek jums elpot .

Dzīve ir tik stipra, cikvēlmi elpot .Bet tikai elpošana 
nedzīvo .

Kad jūs atstāt jūs dzīvot ne jūs apstāties elpošana .
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Līdz ar to, kas ir tas , kas rodas bezpalīdzīgā attēlu.

Bez ierobežojumiem vai sekām , nākamo soli .Tas izriet 
no būt cita katru brīdi slauka mums to, ko mēs patiesībā 
esam ,ilūzija sevis šaustīšana klints ir dzīvot , kamēr mēs 
esam dzīvi , aizkustina mūs irdaba , kas ieskauj mūs 
pastāvīgi un tikai atrauj mūs , es domāju , ka 
visiabsorbcijas laiks ir in- tiecās tikai iluzoru prātu , jo 
daba atspoguļo visu kadru nejauši un superlatively 
pārsniedzot katru mirkli cilvēka kustību formas .

Neatkarīgi rodas ap skaitli par sevi ir ārpus , kas palielina 
interjeru , bet tikai sagūstītsajūta novērst uzmanību 
irlielāks būtne , kas mūs virza uz māti dabu .Ja kādā brīdī 
, tikumīgs, pretrunīgas aizskar jums tiek pielīdzināts pie 
instant prātā šos ierakstus nevar sacensties ar mācīšanos 
un izietu jebkādu impulsu .

Par laimi pārspriegumu, milzīgo un tālā domu .

Es gribētu runāt par ... Jums izlemt , vienmēr manobraste 
.

Atpakaļgaitas lomas saka klusēt .

Lidojums vārda irakts .Kā ignorēt jums un jūs no .

Tu lido apkārt vēja ēnā .Jo jūs paslēpt , parādās tad, kad 
jūs to vēlaties .

Vai tu neredzi ?

Dodiet sev nekā cits , jums būs vēl viens draugs, kas nav 
jūsu vienkārši nelaime .

Tā rodas, tvaicējot augšu .

Tādējādi tas bija, ka skaitīšana līdz desmit , es sapratu, 
cik daudz vislumbramento momentuzņēmumu brīdi 
nākotnes loga bija vaļā , un skats tikaipēdējā dūmi 

194



izplešas un kāklikšķi nākotnē kļūst liels un plašs .
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