СОНЦЕТО ku - светлината на вистината
Скромен Ставовите во добар распоред , многу
доза на независност, длабоко, интересна како што
гледаме на интеракција на многу добри идеи што
резултираше чекор да се раскаже приказна со морална
тоа е Поуката од оваа приказна ... ова приказна за две
workhorsesкои направија патување низ античките
Јапонија, уште од времето на откритието , сивата
магарето натоварено со сол, многу тежок товар ;црна
газ водени до вашата дестинација караван , бидејќи тој
имаше многу светлина оптоварување, зеде сунѓер до
фали на неговата среќа се многу груб начин сивата не
можеше да го издржи и беше за да умре кога напорите
камен паѓа во голема локва вода derretendo-ако
половина од товарот, црна газ шокираше гледа
неверојатна среќа колега дека таму оди дигање ,
олеснувајќи го доби она што беше останало од
обвинението.Управувано од љубомора , фрлена во
вода со надеж дека истата судбина.
Сунѓер натопен до вода што го прави речиси
невозможно да се црни , дури и да застане, се разбира,
на крајот подлегнуваат на замор и да умре.
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Приказни на дедо
Љубовта е како виножито , не е секогаш присутна , но
секогаш се појавува !Утописката теоријата на хаосот
формулирани 1 = 1 + 1 = 2 : 2 = 1а Виножито
Спирални утопија од повеќе фактори љубов завршува
во максимална моќност лице на зрачење , цвета во
сонцето - на земјата истекува , сонцето инспирира исти
боида се слика на светот - дишам, ве инспирира во ист
воздух на љубовта и јас сум сите бои да се наслика
вашите светот!Сите дел од тоа како ние се чувствуваме
нештата и има работи кои се обединуваат , други
посебни , но вистината не го крие фактите.Моето прво
сеќавање едноставно само треба сеќавања, во која се
апсорбира договор за светол ден , и да се подготви ме
со силата на светлината вон темнината , и ќе ги
дистрибуира сила и енергија за целата constelar
заедница.Јас се поставил себеси да мислам дека ако
еден ден да биде на далечина?Ако еден ден да биде на
растојание, ќе уништувач , страшно , бучна , или беше
неуморен светла , убава, сончева и енергија.Секој
зраци има како луѓе различни карактеристики,
различни начини на дејствување , поинаква светлина,
односно секоја ray / да бидат единствени и
ексклузивни.Па ако еден ден да биде на растојание
барем тоа беше оригиналот.Секој зрак е во форма на
дејствување, како и во секое време на луѓе кои имаат
понекогаш се јавува фракции.Дали сме постапувајќи
по светло / да биде, ние може да го промени правецот
и дестинација.Во однос на дестинациите и првиот пат
кога ќе го повика името на Бога , еден ден дојде, да
разговарате верувања и вера со Куранот следбеник кој
ми кажа следнава приказна која Јас ќе се опише : Дали
сте дадена играза раце и страстен молиме Бога да го
оставите на максимален број на бодови и си замина е
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гајле.Драги мои , приказната се сведува но кој конечно
ја објави оваа информација ?Но, за разлика од оваа
приказна сакам да ви кажам дека ние имаме акција и
радиус / дејствува со животната средина, секоја ролни
на
генерал
со вашата енергија / форма /
однесување.Знаев дека тоа ќе биде трансформатор и
дека работите се случува да има рамнотежа на сјајни
сили
кои
ќе
го
трансформираат
реалност.Ревитализирање на енергија и кој живее
незадоволство со задоволство ќе стане во сите бои да
се наслика својата свет.Се разбудив во поинаква
реалност од вообичаеното и да се истражуваат
пишување курсеви низ оваа книга ќе се прошири моето
битие.Јас размислуваат за тоа како да се пренос на
мислата и ја изедначуваат тоа на светлината и
нејзината моќ .Ние сите се размислува за повеќе
перспективи треба да ги следите синџир и душа има
моменти на вознемирување , начинот на кој гледаме не
е
секогаш
наивни
и
енергија
се
проширува.Проблематичен умови со прекршоците се
овековечен и на глас во дует погласно од многу
гласови, зборови се израз на уметност, од сега ќе биде
инспирација.Чукањето на срцето има својот ритам што
се проширува вените.Репресија го сочинува мртов,
бидејќи си има своја притиснете q.Сите мислиме за зло
, а понекогаш и да нè натера да замолчи ", но сите ние
мислиме ", сеќавањата не се секогаш присутни и да
каже не pratiques омраза, бидејќи тоа е лошо.Сите ние
имаме слобода на изразување , но не сите го имаат во
право време , и ништо повеќе искрен од вистината ,
имаме разни форми на изразување и се добро е да се
има баланс.Биланс е циклус рутини, се нервозни
нерамнотежа .Луѓето сакаат да коментираат.Сите имаат
чиста универзална љубов раѓа сочувство.Сонцето е
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извор на енергија , абнормална е ништо не се случува
, сите забораваат кога сакаат и секогаш има повеќе
перспективи, многу идеи, неколку убедувања ... Има
непоправлива работи, бидејќи сите се предмет на
неправда.Љубовта е извор на задоволство и секогаш
сам и заштитен : постојат луѓе кои не сакаат да мислат,
но свест е светилка која ни разјаснува .
Постојат пороци дека сите ние понекогаш имаат
стравови, сите тие го велат и прават глупави
работи.Јас не го пишувам за никого, сите ние имаме
нешто што ние не сакаме да се запамети, но добро е да
се знае кога ние сме тажни и секогаш се признае тоа и
да не се скрие нешто, бидејќи сите ние имаме
слабости, сите ние чувствуваме задоволство од нешто
и кога можност дебне ја отвора вратата.Секогаш
постои чувство за другите , но "никој не е некој ", и
така секој има право да блесне.Пријателството е
секогаш добра принципот на пријател е уште еден
себе.Следат
вашиот
инстинкт
ќе
видите
позитивни.Сите ние можеме да се биде сакан и љубов,
љубовта е светлина генератор , кога ние се љубени
мораме да ги почитуваме тоа чувство, сакаат едни со
други и да се зголеми стапката на наталитет , секогаш
со зборови во крстопат игри несомнено антагонистички
зборови, туку и со вашата логиказа да се избегне
страдање."Она што имате стариот не е мудрост, туку
претпазливост ", па се слуша !Секој знае доброто и
злото?Ние ја имаме во нашите раце одлуката да биде
добро или зло , лудилото е разум , навистина знаење е
важно! ?Ако е можно да биде дипломиран на
Факултетот за живот ... Ќе си се обратат за вас, за
мене и за оние кои ме сакаат.Промена на
еволуција.Кабел
кој
поминува
жив
струја
од
анксиозност , електрични , работи тела , колибри и
4

надеж за нешто ново и неверојатно дека ја напушта
статични движења, туку со дербито мисли и
вознемирен.Парализирана движење, тензијата расте во
кадрирање и всушност се контролира и мери движења,
надолу по скалите на мислата каде се поврзете со едни
со други .Дали е ова скала мисли кои ги
категоризираат однесување, лица и движења не
одговара на симнувањето и искачувањето на моменти
од животот, светлата се хранат неблагодарна работа ,
без запирање олово сте луди овој век реалност.XXI,
енергија , магија , костими, сите со очигледна
хармонии, но пазете се по скалите , не сите ќе
ескалатор на животот , постојат суштества кои се
искачи по скалите кои се зголеми , а особено некој се
движи и поддршки, е тоа доволно или пак тоа
епрашањето за рамнотежа?Рамнотежата на моќта е од
суштинско значење за билансот на движење , горе и
долу на ниво на секое битие , но не сите го
заслужуваат да одат надолу или да не поддржат на
искачувањето , напор и упорност се клучни , а потоа
се подигне духот на жртва, безповреда или постојки и
таа ќе ве однесе во однос на размислување
суштество.Не рамнотежа на надворешните сили што
може да даде , чекорите се цврсти и хранат со кабли
на надеж дојде до најважните електрични кабли
циклусот на животот , енергијата што ја храни
земјата.Мои електрични панел беше оној кој ќе
командува позиции и дестинации на универзална
енергија.Тоа беше сончевата светлина што ќе го
осветлуваат
темните
пазувите
на
земјата
природата.Што се случуваше чувствува тажен во
раните утрински часови еден костум , кои дојдоа со
ноќта , живеел , оживеана и повторно роден сум тој
моќната сонцето ( сонцето) * извор на зрачење кои
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паѓаат капки како на подот , и овој извор на живот и
светлина.Мои светилникот, која има за цел постојано
зглобно движење на абнормалност.Почнуваат да се
чувствуваат првиот електричен и бучно нерви
трепкање со срцеви струен удар .Електромагнетни
бранови кои доаѓаат и си одат на бранови мисли околу
кругот на брановите.Електрична енергија тече низ
моето тело струјата која носи ме на колото на
брановите.На електричен импулс долу и јас сум
потресен пулсот циркулираат во електричен режим ,
секогаш знаеше вистината, кога се откриени од импулс
свети, постои затемнување и затвори измачувани од
гласовите светла чувството да се биде , се пали светло
свеќаакумулирани болката на стопен восок.Електрични
отворени врати нежно допирајќи , но затворањето
нема време да се отвори.На електрична пила парчиња
со темно корени на различни омраза.Електричната
енергија во светли чад поплочува меморија ,
електромагнетни
турбуленции
во
главите
преполнување
,
турбулентна
бесконечна
electromagnetismos .Проширување како Бирминген
зраци кои ја парализираат умот, имаат светлина, црна
Бирминген
на
удари,
трепкачки
светла
ме
оптоваруваат усвојувањето на непрекинат синџир
.Непроѕирна осветлуваат необични суштества во слабо
светло .Жици работи преку мене тело жив полни со
енергија.Subo и напредување во 10. коло и постои
Енергија "неуспех , нераспадливи и темнината има моќ
загуба и падна трамвај на зборовите на екстази и
чувства.Светлата остриот рез и светли еха, блескава
светлина грабање глас кршење, молња трепка каде
темно непознати блуден суштества со окуларна
ориентација.Постои флуоресценција , а кои не цветаат
и да падне гром во сите правци и значења.На "
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ofusculência " и овие пирсинг молња засени друг
задоволство чувство и изглед.Нажеженост и се сечат
метании во душата што го држат атоми , динамична и
блескаво
шокови.Како
навестување
ме
ковале
разминување на чувства кои повикуваат на силна и
решена светлина во моето отсуство самракот дека
навивам тивко, во голема светла на моето битие , и
нежно го воодушеви како молња.Постои една
морничава
светлината
,
се
закануваат
овие
опоравување светла кои не мачиш и да се предвиди
опасност?Постои
светилка,
светлина
што
го
придружува во провинцијален и не може да се соочи
со моменти на intimidas сте во тајност.Постои
интензивна црвена светлина и блокирање на педалот
за гас нерви.Zarpares шок и контаминенти умови без
импулси истегне нагоре, светлината компанија ,
осветлени што не е дадено и не се чувствуваат на
компанијата на светлината.Гром мелење и ја уништат
гладни звуци на задоволство.Моќен светла осудува
другите животи на образование од гласовите .Колку
силни и lacerating зраци кои ги прекинат врските
невозможно да се врзуваат на слабо светло во кое го
фрли во сенка на свеста кои навлегуваат гломазна
снопови.Интензивно осветлуваат Магла црна светлина
во светли космички, продорен и длабок космос кој го
олеснува заборавот на душата.Молња загрева и
потемнува и станува неподвижен и тивок, но опсег и
бучава кога тоа се случува, е без здив и големо што
инфицира бес да живеат и да бидат присутни , меѓу
другите светла и илуминации , па дури и едноставно,
но зачудувачки минливи темнината на воздишките
икрши повеќето Бирминген тишини .Ова молња
поплочува ви совест означени со издавање елоквентен
и звучи дека талог акција запоставени чувство на
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сопственост да биде можност во тоа време паднаа уште
молња во овој свет.Се сеќавам на фотографираат со
брат ми ( сега виси во мојата соба ) и јас сум на
местото каде што имав пеколните хостови кои подоцна
се однесуваат.По светло сива, овие пепел што ќе се
одбележи загрее пегли диви и силни само погоди се
контаминирани од пепел светлина на минатото и
иднината присутно не заборавам.Сечеше поттикне на
моментот и пропагира полека болен и effusively кажува
што ќе ги контролира , а тоа ти ја фрли во добро на
светлината која се дави во знак на сеќавање на
инконтиненција зборови и фрлаат вашата жед за
светлина.Во голема галама се тлее жар на магнетно
тело што свирки и трепка во твоето срце што гори со
желба за нешто , снажна машки и женски и сензуална
тогаш, ова навреда двојна личност кој не дава дури и
на една или друга страна .Овие светло сива топлина
темнината и несериозни и да имаат во нивната топлина
заштита од дожд и ги проголта , тоа се шири низ
континентите и безвременски простор ни ја зафаќа и
ни дава увид луксузни и ни дава многу задоволства и
депресивно.Немирот хемија седентарен начин на
задоволство, но не и садот , туку печатени во наивни
лица.Несвесни за возбудата на чувство и благосостојба
, се чувствува блескави и сјае и ублажува контракции
чувствува ексцеси, испади , како што ни се
пренасочува кон друга димензија , се развива, се
храни со зависноста не се повлече не осцилираат или
судир во луди косаодбивањето.Хипнотички светлина и
замаен искуство чувства се чувствува во лицето кои
ветуваат дека ќе дадат на желба, нè води да се
насочат и верувам дека постои , затоа што ние сме
склони без кредит без долгови, стагнација како
хипнотички животот на трансцедентен суштества кои
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се вмешани восушен извори, ритла обвинет веѓите
бесрамност и слободно време.Тоа нè доведе до нови
предизвици во истата мисла на различни реакции ,
овие реакции понекогаш неразумно кога се соочуваме
со чиста желба да се има , да се хранат од неа и не се
спроведуваат како лабава парчиња од глина кои
доаѓаат заедно кога ќе се загреат .
Мојата втора меморија е токму Фото облечен во костум
, каде сум во иста облека од првата слика која е сега
во мојата соба , јас сум во Açoreira врз автомобил
сеќавам паѓаат надолу по скалите на баба ми , каде
што имало лентикористи на влезот муви.Се сеќавам да
се јавите на земјата на мојата баба земјата на муви
беше многу нервоза магарињата и коњите постојано
работи.Татко ми, кој е сопственик на сино автомобил,
кој е роден мојот втор потсетиме, беше Datsun .Мојата
" стари" се користи за да се раскаже приказна ,
историја , според него, меѓу баба ми и магаре тоа не го
почитуваат , старата жена си го увото.Денес по
приказна што ќе прочитате дека не падна заби .Видов
на градите на баба ми еднаш и беше во огледалото
беше под креветот на моите родители беше подобра
шега која имаше детството до најлошото од кошмари,
кошмари Јас се користат да има страшно надолу поток
и во тенџере , се мислиова може да биде најлошото
нешто што можете да сонуваат децата и смрт на крајот
на смрт и исто како пред да почине или бесмртни дека
светлината која е поделена меѓу отуѓените тела
движење и осцилира помеѓу два лесни начини да
заличи , но не и животsubsists во тага и разочарување
на
системски
хипноза
која
го
храни
и
се
развива.Свесно е толку интензивен што е изгаснат и
таму е дури и избришани.Психоделичен крстот еден на
друг врски во метежот на грмотевицата храбри дека
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поддршка и подобрување на абнормалност која доаѓа
од фактот дека ние се опфатени во текот на оваа
психоделичен
грмотевици.Па
тука
сè
останува
доследна без овластувања или скали, трансферот ќе
биде само изговор за абнормалност, црна гром,
разговор и испраќање чудно , длабоко реви на разумот
апсорпцијата поради тоа што заминува , опсег и
потезибез најмалку таинствени , навидум светот на
психоделичен светла кои ги мачат оние кои го избегне
ако сакате или да уживаат во задоволствата влечкаат
обоена нарушена со коси бои стагнација , не сакаат да
се создаде или само уживање.Задоена со духот на
мислата на фрагменти од фрагментирани всушност се
оние кои си замислуваш некој друг свет , далеку од
нарушувања, кои ни се иритираат што кога ќе гребење
на окото, или, едноставно, да трепка.Ова движење се
оддалечи други движење свети и спреј далечното и
несвесни умови да едноставниот факт дека е зафатен
или бурните.Гром е психоделичен и вози далеку
духови без нив да се манифестира и зошто не постои
паралелна реалност на гласини и бескомпромисност
како баучот , и никој тука јаде бизарни личности и
адреси на постоечка иако има навистина.Значи сето
тоа е нереална има безвременска приказна, но нема
ништо , се плаши , се плашам дека станиците во
хоризонтот 5 димензии, polígonas и линеарна , но не е
веројатно или дури и предмет на какви било особина,
оваа особина е дека хемисферии трансцедентен
апотеоза мислеше.Не цвеќе или расте во нишки на
апстрактни идеи зошто , да импулси роден на
карактери видел, украсени , имитација движења и
соодветност за момент , но се направи свесни и
минимално пресметува.Не пресметки е реален и
непредвидливи дека постои вистинска спонтаност, со
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што е апсурдно да се мисли на ништо.Мелење и
мелење на шефовите на минато и има desvanecestes во
жолти лисја и јаде со bibliófagos дека не упорноста
заплаши застарени меморија и направи фалсификат и
да ја мерка.Опкружен со мерење апарати Тие ја
поздравуваат Abyssinians rotulantes и се смееш на гром
на Abyssinian .Повика на оние кои живеат во
светлината на минатото, тие умираат од надвор
нападне истакнати небесни тела всушност се случи,
веднаш.Но, сите се технички , повеќе или помалку
интензивен, но се енергетски зрачења кои не се
компатибилни со минатото, па дури и на претходната
момент.Сеќавања на тој начин испуштаат штетни
зрачења , но не ја засени каква било помисла дека ако
сакате да го осветли во секој момент , Хасани или
момент.За изминатите вкрстува со сегашноста , во
моментот , Хасани, втор или дел , но не влијанијата се
затоа секогаш моќни светлината времето е чисто
прилив на екстаза што сече како што се ветерот во
лицето , нешто што дотогаш одземени за намерии
движење низ задоволство да се направи или да биде,
затоа што постои, а на сметка на нашето битие е клик,
која со едноставно гледајќи напред кон светлината на
своето минато, повеќе или помалку интензивна
светлина , минатиот живот потење, ноне води
принципот на движење предизвика останатите импулси
без маска , вториот живеел во моментот не како што
едноставно ползи наоколу светла од минатото и се
држат до ништо.Па тоа е синоним со контаминација,
зрачење Не, благодарам !Значи ништо посилно од
светлината во тоа време, и ќе биде во секое време со
сета сила , но никој не е подобар од било кој, тоа е
прашање на борба, а не дојде до мене со овие вродена
светла бидејќи секој си има,уморен од волја и
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имагинација и чиста енергија, развој и создавање,
магични бои рефлектира во жолто сонце.Всушност, не
е многу светлина , остануваат само преостанатите
постоењето на епидемии и избалансиран начин да се
прикажува , која не може да се види.Па не е реално, е
резултат на нешто што ни помага да се подигне
свеста.Но зраци што е свеста?Она што е навистина
свесно или несвесно ?Тука е бариера која не се
материјализира за многу смисла да се направи и да се
разбере , сите ние се возеше за миг.Оваа да стави
однапред бариери и да каже струи се несовладливи ,
кога, всушност, не постојат бариери во вистински! ?Сè
што е толку имагинарен сите живеат во истиот поток од
илузии, седиште на други духови, кои не влијаат на
вистината, бидејќи постои , или навистина не постои
бариера помеѓу желбата на несвесното секогаш
присутен во свеста и дека ние го задржуваме да се,
само празнина , да има имагинарен небесни суштества
кои живеат како што се вели во однос на минатото, со
мнозинство кое одлучи дека треба да имаат тежина или
мерка, но тогаш повторно , кои се тие да се мешаат.Тоа
е забележано и е да се погледне до замаглување ,
додека таа беше само природен дека ова јасна
светлина што наскоро се усогласени.Несообразности ,
катастрофа , конфликт, служи само како indulgences
акумулаторот ставови и проблеми свесен, но не толку
длабоко , па тие се природни.Меѓу природните и
трансцедентен има минимално влијание таму отколку
нормално ни обвива и прави да се чувствуваат комотно
и тишина, сè е природна : воздух, радост што не
опкружува, што тропа и бега , а особено допирање,
нежен
допир
наоние
кои
сакаат
puffs
на
леснотија.Енергија успеа во јадрото, моќен извор
зрачи во трансформирањето на нас, психолошки
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промени , нека се сметаат потоа погоди со оваа
нуклеарна енергија.Оваа енергична светлина во расте
да се очекува дека во реалноста не страдаат но како
паун , кој се инфилтрира во импулс одземени и дека нè
доведе да се дејствува за да се дејствува или не
дејствува , импулс , овој динамичен и јасни
експлозија.Оттука нас да ги искористат предностите на
максимална експонент во својата моќ, се обични
средства кои ги корегираат , столбови урнат
невозможно
да
дебаланс
тоа
е
моќта
на
трансформација.И ништо посилно од се трансформира,
оваа промена во нешто што воздигнува и нè штити од
загадување.Се сеќавам плаче и не сакаат да одат на
предучилишната на првиот ден , но особено по уживаа
во пријателства , играње со моите пријатели.Е
нормално во болни дете кое предизвикува високи
температури обичај кошмар , оној кој беше спроведен
на снабдување и се сведува на палење казан , но со
позитивни мисли ми се случува да пекол, но одеднаш
се разбудив и беше спасен во финалето Грофот кои
произлегоа.Знам , бидејќи јас исто така, научив да се
направи разлика топло од студено, во согласност со
брат ми, кој стави рака на радијаторот , според него,
во најстудениот дел и тој во најтоплиот дел, резултат :
само изгорени право зглоб , кој ме потсетува на 666
илина жигот на ѕверот надвор од љубопитност мојот
последен телефон заврши во 666. - нешто што ќе не
спречи ако сакаме да продолжи, но зошто да застанете
ако е акција која се развива и произведува емоции ,
чувства и стимули кога некој ќе реагира и реагира ,
мојата акцијапријатели, трпение и интелигенција за да
се разбере другиот се конфронтирачки.Зошто остави
негативни енергии нас парализираат , како да бевме
деца без одговор , драги мои храброст , зборот е цел
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која е да се суди , а кој ќе биде судија на разумот, кој
може да биде нормален или абнормален, никого!Сите
ние имаме вера и имам fezada даде дека случаите на
загриженост на волја и сезнаен и оваа желба, туку
како харфа дека алудира и нема освоено пренесува
звучи сирена со халуцинирачка одекнува .Ништо
повеќе од релаксирачки слушаат слушате двапати
онолку колку што се зборува , а тишината е акција и
не е наивно или неконтролирани , малку се
спротивстави на тишина и има- да се обиде.Дури може
да биде тортура , но одговори на многу субјективни и
објективни прашања, друштвен молчење е тивок , но
може
да
функционира
како
совршено
оружје
неконтролирано, во желба за импулсивност и жедни, и
оние кои не можат да го контролираат .Смири се и
слуша, слуша тишината во вас.
Јас еднаш фатени птица , го врзуваат жица
за една даска за пеглање железо ќе му даде храна,
вода ... И загинаа тој ден мојата дневна играчка.Мојата
прва игра да се фати играта лош резултат да има брат
ми зад мене предизвикува мене да се наталожи еден
"агол ", каде разбиена главата до белузлави ткиво
беше околу.Одев околу 4 километри да одат до
планината и пушењето Кентаки до $ 12,50 овие
состаноци мојот пријател јаделе лампи, чаши , кој се
појави , циркусот поминаа неодамна во селото.Мојата
прва година на велосипедизмот егзибиционизам беше
повеќе брат ми , двајцата успеаја да поминат неколку
тули и само преземени од него про болница.Речиси во
исто време зеде ferradela бремена кучка , а потоа на
џамлии кражба што ме натера да се вклучени брат ми
ми се одмаздам на ladrãozito што подоцна ќе ми биде
пријател и имав најлудите брат на земјата.Овој
пријател не доби покана за мојот роденден , но се
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сигурни да ми понуди мојот прв Лего и единствен во
животот.Неколку дена пред 1. заедница отиде со еден
пријател во центарот на локалната заедница и ги
украде гревот оспорува.Тоа беше само почеток.Потоа
почнав да играм кец на десетка скриени и тоа е како
јас се скрив најдобар пријател на мајка ми оставајќи го
сам во куќата подоцна дозна дека тој беше
преплашена, и повик за нас не можеме да ја отвори
вратата .Пријател игра со велосипеди, автомобили ,
мермер, и се допадна авантура ... завршиле ќе се
случи еден ден пее janeiras на кралевите и добивање
на некои пари со трошење тогаш само се сеќавам
нудат колбаси и други пушеносе запрашавме во 3
класа и иако наставникот беше заменет, училиштето
игралиште беше се работи со песочни ридови и дупки,
но јас не ventured, кога дојдов во собата и за прв пат
за таква смелост ќе " води reguada " и не се
осмелиЗедов рака пред наставникот ме удри , втората
пред студентите и правеше простено.Во 4-та година се
продаваат моите колеги татко колекционери опфаќа,
како овие додатоци кои доаѓаат од денес во
весниците.Се сеќавам на првиот волшебник каде да се
стави мајка ми и татко ми и брат ми го зеде и го видов
волшебник за да се допира нив во гениталиите за мене
тој не се осмелуваат и ја фрли омраза беше првиот кој
во одвратностцел живот.Јас сум натална плус мојот
братучед и брат ми и тој добива првиот албум на Пинк
Флојд - ѕидот, primaço кул.Се сеќавате на 1-ви
заедница до мај 1986 година во црквата на рака меч
пепел , веќе беше интензивна прошетка со тесни
чевли.Тоа е време да замине на општина Estarreja ,
назад лево пријатели и познаници, морате да се скрие
моето заминување сите во корист на оставајќи само
пред учебната година 4-та година се надомести со
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подоцнежно писмо од професор којпокажа восхитуваат
од страна на мојот молк.Кога стигнав на Estarreja
округот Се преселив во Pardilhó , јас сум бил неколку
месеци, започна тука мојот ден -за-ден , знам во тоа
време што ние сега го нарекуваат Булинг бев жртва и
се плашел , се плашел дури и кога патуваат од дома
дошколскиот автобус , имаше еден кој беше среќен да
"влажни супа !"На 1-ви работа што се сеќавам беше
миење на автомобилот на татко ми и да го положат
сметка веќе на машина за пишување и тој ми плати
.Влегов во 5-та година со посебна дозвола , односно
откажување од одговорност потпишан од страна на
мојот родител или старател за да влезат во 5-та година
во училиштето C + s Brodick затоа што уште не беше
минималната возраст .Стигна само се тркалаат
тоалетна хартија и fumava- достигна сакате светот да
се запре во време за мене да ги искористат
предностите на грабеж на банка , итн ... Но, оваа
година можам да добијам мојот прв степен , во која е
наведено дека студентите учествуваа во кроскантри1988/89 училиште дојдат во 15ºlugar , ништо
лошо за некој кој се уште не се одгледува , така се
чувствуваа расте за да го прескокнете мрежа и оди
купи цигари.Одеше без велосипед сопирачки и
потрошени на стапала на патики во почетокот на мојот
пушењето сериозно должам гигант гард соседните
најдобрите таверната почетокот Estarreja склопот на
шведска маса и не јадат во кафетеријата.Се сеќавам на
1-ви погребната церемонија присуствував беше мојот
parakeet штета ова беше исечено крилја ... Тој отиде
да игра во дворот и се искачи на loquat кога скокнав
на земјата , разбиени на budgie !Овде започнува мојата
продолженија ;заспав дури и плаче за тоа што изгуби
тоа животно, јас завршив за приклучување на мозаици
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и таму правеше неговиот погреб.Сите многу добро да
биде мачка следниот ден одат пребарување него!
Резултат на оваа приказна завршува со куче што го
праша за Божиќ присутни, но се најде да го одвлече
вниманието на вратата од мојата куќа, ние го
поздравуваме овој " teko " и завршува се обучуваат за
напад на цел мачка, само мојата teko за убиство на
мачка.Јас дури и удри со камен на врвот на полесни од
љубопитност и го скршиле.
Во мојот раните денови на работа, ме
забавуваа во тесто , каде што работел , дека хокане ...
Тој дури и се на весникот во тоалет да чита и да пуши
една или две цигари но во тоа време не се фатени од
страна на брат ми исестра пристигна со страв да се
фрли на пакетот низ прозорецот на автомобилот.Јас
имав искуство со волкот сенка : изгубен беше , но не
најде .Заштитено, но само по избор.Хранење вашата
умешност хемиски материи и вода од суштинско
значење .Чистотата свој " сенка " слоеви за авантура и
имаше слетување, Caricuao .Како волк е заштитено, но
од став сам , нурнати во очигледна осаменост.Денес
како што јас пишувам Caricuao волк , јас се соочи
твојот свет и интерпретираат тоа .Пријател не е
независна живеат без нивните дивата природа , туку
вистински newbie добротворни животот, ембрион во
Caricuao каде што дипломирал има лојални млада крв ,
особено искрени бестрашен природа , жестока , во
суштина , но фер и со почит на Вашиот
пријателпридружник и пријател.Значи верен сопатник
и
соучество
секогаш
толкува
со
топлина
и
тишина.Живеев малку доволни да ги задоволат сенките
на Caricuao "улиците " и компанијата.Но видов
храброст волкот и го основал неми и статутарни близок
пријател линк за својата слобода.Ако има едно нешто
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волкот имавме беше слободата, беше, сам, сам !И
бесплатно!Сенка Волкот extrahuman блескав енергија
во нивниот начин на постоење.Со лаењето наметнати
на нивните диви независноста на гените на
природата.Одлучи да ги споделат своите духовни
треска сам Бадник со волкот , или подобро кажано
сенка Caricuao волк додека поврзани со еден
бесплатно јадење во дует fraternally , исто така,
споделување на своите пијалок.Ние сме сами по избор
?Се разбира!Слободни сме да размислуваме форми во
природата.Тоа беше подарок за мене овој Божиќ ,
волкот Caricuao , но тој дивината за вродена генетска
средина се повлече од своите хромозоми на чувството
на слободна држава на чистотата на својата
природа.Енигматски како начин на живот, но
поттикната од страста за животот и уживајте осамени
но одврзани раце за какво било ограничување или
наметнување .Јас и сенка волк пријатели , е
некарактеристичен во својот начин на постапување
unconventionally присилување на другите, ние сме
слободни во рацете на мајката природа и така растеме
и она што го предизвикана инфилтрираат нас.

Јас мора да биде повеќе од 10 мин especado гледајќи
љубовник татко ми и си мислев , мислев дека барем
таа направи врева се случува да имаат некои
проблеми.
Јас секогаш се допадна брат ми , но тој
еднаш ме победи со тупаница и го промени
идентитетот на татко ми кога побегнав во пижами на
улица Pardilhó , Estarreja округот и заврши во дворот
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во близина на трње .До морав да се стави на шминка и
обично
заминување
недела
поради
марки
на
лицето.Одеше без сопирачки и помина патики да се
фати , јас се продаваат на велосипед ќе се возеле без
гуми само со раб нудат мојот дедо и го продавала на
тежината кога сум направил $ 300 за неа.Во ова
училиште го завршува со два негативни , еден со друг
математика занаети, никогаш не помислив дека тоа
беше толку лошо во рачен труд .Секако вклучени од
страна на општеството и неговите обичаи со почеток
во 1989 играње фудбал до крајот на оваа кариера во
1998 година како спортски клуб спортистот Estarreja
како да вежбате фудбал започна како центар -бум
постигнување на целта од 3 во мојата долга кариера,но
тоа беше обука на натпреварот против Ovarense
.Потоа, како што тие станувале се повлекува во
центарот напред позиција , јас патувал во екстремно
лево, и десно средината , тогаш просечната центар да
добијат заштита во централниот и ослободување
позиции.Тоа беше познато на крајот на мојата кариера
како спортист на озлогласената анти фер игра, допрва
треба да се регистрирате на 2. Цел постигна на денот
Барам тренер да биде капитен на тимот и игра
централен играч од средниот ред , постигна гол во таа
игра,направи разлика и се возеле растојанието од
средината кон противничкиот гол со правење на "
cuequinha " на голманот.Мислата за преземање иглички
за фудбал игри со цел да се направи игра во оваа
област.
Во 1990-1991 присуствуваше на 7ºano во
средно училиште Estarreja , беше слабо интегрирани со
овој училиштето за да биде бунтовен и помина
приказната дека еден ден јас masturbated во
училницата, се наречени од страна на професор по
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историја како што имаат Патриот проектили - дека во
моментотвојната во Ирак, неизбежно се вртат на 4
годишна негативни.Она што најмногу ме боли најмногу
беше на португалски , бидејќи тоа беше прва и
единствена во моето училиште кариера.Одлучи да се
врати Brodick училиштето каде што имаше 5-та година
.По 1991-1992 академска година 7 избор C + s Brodick
првата година да биде наречен "СИДА" меѓу колегите ,
кои доаѓаат да имаат misbehaved слава , сепак
училиште успеси ме овозможувајќи преодна оценка ,
веќе вовисина кога ќе се соочат зошто сте дошле од
Estarreja да Brodick се вели дека бил избркан од
училиште Estarreja .Прободен со ниска густина флопи
дискови двојно да го зголеми капацитетот на истата ,
го направи со рака вежба , дојде да се оди на Estarreja
часови да Brodick на " велосипед" намерно одат по до
јајниците , крадат гуми за џвакање и бонбони на
хипермаркет.Најдобра игра не сум направил во мојата
кариера беше по директна и е против плажата клубот
до комбето дојде до мене однесам дома.Ставив летаат
во сендвичи со путер на пријател именуван " MINETE ",
првата порно филмови што го видов ме воодушеви ,
една жена имаше и цицки кур во исто време нешто што
го враќаше , беше уште еден од змии и јагули , татко
ми сцени... Меѓу Estarreja и Brodick патување имаше
дозвола од страна на ср да се направи , но како цигара
тутун почнал да се влошат отколку да го купат помине
... јас бев веќе во фаза да возат само да имаат мали
промени за тутуни отиде во пекарница јаде половина
векни пијат пиво Litrada чорапи со колегите.Дома мојот
дедо застрелан од airgun и оловото ricocheted и речиси
ме удри и слушнав зуењето на проектилот .Јас еднаш
отиде на роденден , сега треска на дрога изгореа една
гума и зацрни откако ќе го направите да веруваат во
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сопствената партија , која беше хашиш.Пред да одите
воз јавив на пријатели куќа и украле шишиња
шампањско на татко ми и пиевме пред тренинг
наредните неколку пати за да бидат протерани.Еден
ден, еден од неговите пријатели се како пијанство што
мораше да биде хоспитализиран .Неговиот татко дојдоа
да се јавам на моите одлуки жалба.Во рамките на
фудбалскиот клуб имаше специјална обука, ова беше
тимот изборот нашиот противникот на Aveiro во
потрага по нови таленти.Врши сериозен тренингот и
тоа е моментот кога тие ме стави да се обучуваат во
Aveiro селекција и доби уште еден пласман .Aveiro
сезона 91/92 фудбалска асоцијација играл како
напаѓач, descaindo на левата страна , беше замена за
играч кој подоцна беше да fcПорто.11- 07-1992 во
изборот на под -13 ќе има средба во кои тие се
соочуваат со избор на Aveiro со изборот на Leiria
завршува сезоната 91-92 , беше тука во оваа игра
Имав шанса и влегоа во втората половинапријавени од
страна на списанието Aveiro , Вторник 14 јули, 1992 Aveiro , 2 - Leiria , 1 " игра на спортски комплекс на ОК
област.Jacinto ." За возврат на бањи, тимот Aveiro го
полето со друга определба.За разлика од првиот дел ,
каде што доминира leirienses , Aveiro продолжи да ги
игра сметка и подобро искористување на противникот
одбрана , даде "за лице" на резултатот.Стигна до
израмнување целта , преку мавритански Filipe што
лебдеше во на Beacon позадина " .Не знам што правам
во таа игра , се сеќавам дека отишол дотаму да биде во
можност да го фати топки, или беше премногу бавен
или е многу брзо, но на крајот не би се постигна 3 гол
од моитефудбалска кариера , оваа година немаше
турнир меѓу националните тимови од финансиски
причини , може да се развиле повеќе?Никогаш не
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знаеш.Ајде
академската
1992-1993
година,
кој
присуствуваше на 8-мо одделение во училиштето C + s
Brodick и веќе пушеле сите интервали , тоа беше
бунтовник со девијантно однесување .Тој изјави еден
пријател, кој во воено училиште , имав можност да
дојдат во една француска класа поддршка со столица
на главата велејќи дека тоа е вас тоалет, немаше
храброст да се соочи со очите на татко ми до првата
хоспитализација,џвака билки пред да си оди дома
после првиот фудбалски тренинг и кога последен пат
сум се тепа, играше во обуката започна " зеде " и го
нападнале и му рече да ме чека таму, кои се уште се
повеќе, итој чекаше ... додека главата ми беше против
катран тој имаше прекарот на " Pardilhó ".Имам првите
диско во мојот таван давајќи му го името ku *.Роуз со
светларник на врвот на зградата и дојдоа да се ќебиња
на покривот , меѓу другото, со неколку пати моите
пријатели пушеле волна, со Nuno еден мој пријател ми
доби до работ на границите во близина на камин , лево
був декабев надвор од рамнотежа и предизвикување
мене речиси паднал од покривот.Блу Реј Блу Реј збесна
инвазија ми се пламнал енергија што тече во валкани
порите предрасуди и intolerances дека оваа сина молња
ќе штрајкуваат .Светлината произведена од страна на
сите суштества се собира во уредите без тешко срам на
не се згрчена едноставен извештаченост на .Ова
ласерска светлина е продорен и невидливо продира до
невидена и незабележано.Тоа е психички и господар
светлина во претпоставките поврзани со крстопат
сопствените психички.Незабележителни и едноставен
причините преку својата зрак вшмукување на отровни
мисли и утврдените идеи за сопствената отров и
нејзините противотров.Покривот светлина , чадот кој
ти ги пробива светлина на тајната ум партали спомени
22

се врати назад во главите без насока и акција , акција,
овој мотор кој го лади чекор на интензивни мисла на
бавен и некоординирани massificadora умот.Пирсинг на
ентузијасти за време на мирување е и дистрибуира
мозокот и возбудлив светла Deambulante електрична
стимулација
.Интензивира
во
смирувачки
и
парализирачки на телесна маса, како desencadeio рими
во глупост.Овие кровни светла доаѓаат на двете крај
инженеринг главата."Некои луѓе имаат мајмуни, други
само тавани !"Други светла кои се прикријат на
главниот влез , посакувам да навлезат тавани со
сеќавања, мисли , краткиот живот живеел без главните
причини , но со многу спомени .Сеќавања кои се за
просветлување на умот засекогаш отворени или
затворени во градите ... Ia бараат ВХС касети, а не има
пари да ја плати киријата на ширење во времето и да
го подели ретко се зголеми спиеше размислување за
она што беше.Дури имам касети месеци да се
акумулира.Во 1993 година почнав да сакаат да ги
преземат моите пари и одлучи по повикот да се работи
за игри соба.Во тоа време тој беше 15 години стар и
видел многу на власта кои се чуваат за да на просторот
и забрана на оние под 16 години да влезат.Дојдов на
првиот контакт со хашиш и се покажа подоцна
потрошувачка над 17 години по .Во оваа средина
стапам во контакт со другите реалности , но негираше
дека некогаш и јас одбив користењето на хероин и
кокаин, како да се каже дека го направив во текот на
мојот живот не е во ред или заради односно можеби
сум
бил
"
миниран
",
но
никогаш
не
консумираат.Имаше
несоодветен
однос
кон
потрошувачка и веќе познатиот "сликар " да се биде
презентер на крајот на годината партија училиште на
9-ти одделение финалисти во 1993/1994 .
23

Генератор , генератор или генератор љубов го сакаат
она горива ова не виртуелен секс желба , а тоа
емотивната врска, транспарентно бакнуваат и жедни за
нешто од витално значење за развој на емоционална
енергија
и
електрични
врски.Овој
генератор
обезбедува ега и личности со скриени лица во
секојдневниот застапеност во преземањето појадок или
вечера , или вода што се храни со енергијата на ден за- ден .Без маски или lacerating мисли, ни enquadramo
во реалноста енергијата на љубовта или љубовта на
Бирминген енергија и остри пирсинг и претставник
изгледа љубовта и осаменоста што живее хранат со
кабел кој никогаш не се исклучи, нетленен моќ,
ноточно, засекогаш!Секогаш жеден Бирминген желба
да се погледне и некои трпение измислена
монотонијата на ден и накосени лица кои ги
претставуваат ништо во електрични медиум се лабави
жици.Вложување во имагинацијата на вродена моторни
и пионер реалност , но со задушуваат моментален
контакт.Контактирајте од суштинско значење за
моторни живот , мотор, дека консензусот реалноста на
живеење и да не се присутни, но несвесни за другите
реалности речиси незабележлива на свесниот желба,
но тоа е таму !Не е секогаш присутна во смисла на
непосредна можност , така што медиумите не можат да
бидат водени , а не слајдови во мисли на љубовта
генератор средства и ресурси кои се достапни ;за
љубовта генератор е секогаш дебна и сите други невиртуелна околина и контролирани ова самото битие
на препуштање , тогаш не може да се лиши од
задоволството што ги генерира , и дистрибуирана во
овие сеприсутна лицата на душата парче секогаш сте
сакале да го задуши.Затоа што не може да се ослободи
од било кој дел , како енергија е еден и мултикултурна
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во своето чувство на задоволство, задоволство што се
развива различни реалности , бидејќи ние сме
виртуелни и имагинарното, само во присуство на други
лица или во огледалото криеше новата регулаторна
моќ во главите нанеутрони, дека тие се вистинските
животни на светлината.Светлата змејови може да се
запали и на тековната тече низ нас и ни ја
ревитализира секојдневно ни дава сила , мимика сјајни
суштества и заблудени , да!Проходилки , бидејќи тоа
може да биде сила на светлината или болните и
опоравување угнетување навреда на дуалистички и
неподносливата реалност.Не можете abatas за оваа
сегашната поларитет инфилтрираат во потсвеста и
намалување на длабока болка на опозициониот
критична
личност
,
преку
глава
ти
попрво
трансцедентна реалност и позитивност на анти хемиски
и хемиски фидер кола на духот на иновации и
достигнувања, остварување дека оване може да се
пренесува како колибри избезумени трката кон не ја
сакам , но влече умот на брановите на мислата и
пренос на тоа.Емитувањето на мисли е реален и се
развива кола и никој не може да го негира овие кола
имаат сегашните распони во безвременската воздух на
дразби и задоволства обесправени затоа што сите ние
сме почнуваат да надвор стимули на бета -блокатори ,
но тоа се зајакне нашата жед за живот.Овие импулси
со тоа влијае на нашето размислување , а понекогаш и
конфликти се случуваат или се развие во мислите, но
тоа може да донесе среќа , дека возбудата на
протоните ќе доведе до надворешната реалност .Сино
светло предизвика силни емоции сина светлина што
тече низ мостови и скали и се инфилтрира во силата на
чувствата што се храни духовит развој на овој
потенцијал
кој
го
поздравува
својот
ултра
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чувствителни греди убавината на транспарентноста
елоквентен пријателство кое во потрага по малку
"сини", посилни, поинтензивни, и се развива во САД
соѕвездија со длабоки последици се чувствуваат и да
се отуѓи дека Hertzian бран.Оваа власт влијае коси
умови лишени од чувството на живеење , тиркизна
влијаат длабоко и трајно пријателство, тоа само по
себе носи магичен греди на лудило и радост на
љубителите на ретка убавина и возбудливо.На теми на
самракот интензитет таа се развива и пренесува
енергија и пријатна за заштита на злото и воодушевува
со агонија и тишина, не, не, маска која ни се
измолкнува и не упати на апстрактно мислење, тоа е
прилично силна светлина и интензивирање на
задоволствореално и имагинарно , но тоа влијае и кои
секогаш ја погодува да се движи и да ја стартувате од
граници за внатрешна и траен пријателство.Таа
паднала во љубов и како тоа лишавам на разумот ,
туку служи храна на емоции, доаѓа и носи задоволство
и страст воодушевува , тоа задоволство е калории и ги
зафаќа сите во бес на возбуда оваа примарна боја која
легнува и ролни abrocha акумулација наенергии кои се
празни со текот на времето , но тоа не исчезнува во
оваа иднина , односно е секогаш присутна, заштитна,
не нека се развива на ниво на неконтролирано светла
задоволство .
Во 1994 година почнав учење електричар и
се јавува прекар како што јас сум уште е познат од
страна на некои како " Faíska " тоа затоа отидов со
една шок во една лабава нишка и на крајот немало
електрична струја.Почнав да присуствуваат на ноќта ,
а потоа во прва посета во 1994 година во диско
затемнување , станав " фати -чаши " Јас уште се
сеќавам на тој ден ја направи здив тест и резултат
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пред работењето е повисока од 2.0.Вечерва беше
фантастично , јас само го грабнала шише сите диско и
да се врши од страна на еден од менаџерите на куќата
со главата надвор, и таму ме остави дома, тоа беше
чудно што минатата година на затемнувањето лето се
дојде до крајот , какоправат снимки и бармени бармен
да го замени средината на ноќта , кој повеќе не
можеше да издржи.Јас заминав напредува и да се
добие на јајници, се приклучи на академската 1994/95
година на 10 години спортски област училиштето
Џозеф македо fragateiro , секогаш најлошото во однос
на ед.Физичка и спортот оваа , исто така, се должи на
мојот лошо однесување , јас дури и да има лекарско
уверение во пливање пракса кои се однесуваат на
висината алергиска реакција на хлор, но она што не
знаела пливање !Имале фудбалски тим, кој беше
наречен " Les bufons " или peidolas и дојде за нив да се
соберат средства во трговскиот центар на Estarreja .Со
пијанство ме натера да помине низ PJ во Aveiro со друг
пријател , не фази пред светската докази на
секундарниот каде што " подморници " пиво и торта
мешавина стана шега.
Во патувањето на финалисти во Bayou супермаркет
здолниште со љубов роден на пива што ние го однесе
во станот каде што се сретнавме - подножјето на
наведениот
стан
празните
шишиња.По
повод
годишнината од мојата девојка во тоа време добив
пијан furadouro мене, така што јас завршив заспијам на
маса уште имаше само дојде на супа и кога се разбудив
фрли на маса по вечерата ми даде накај дома и јас
сакав да биде странкаа не дома.Да ми осумнаесет виде
филмот Trainspotting секогаш го најде огромна шега ,
бидејќи човекот во тоалет и се нурне во морето на
turds и често разговор со баба ми се допадна да
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разговара со она што излегува од мене е тоа што на
turd дека е срањемојата ЕТА средното што го направи
силеџиство дури и постарите дури се застрашувачки во
свадбена церемонија на брат ми со 3 шишиња рум и
многу удари и ја грабна ролетни утрово фрлање .Јас
станува шампион за тимот наречена " чеченските " во
фудбалски турнир продолжи мојот напредок и во
1995/96 веќе во 11 основно училиште Хозе Македо
Fragateiro би можеле да добијат на транзицијата на 12ти одделение , но со математика и физичка хемија
назад,никогаш не успеа да ги спасите.Скокнав од
класата на прозорецот и излезе низ вратата да се каже
дека тој отишол со наставникот за бања кој беше
директор на групата рече дека ќе им кажам на моите
родители и се повикуваа дека имал проблеми
дома.Сепак возеле работи и се пожали премногу на
мускулите и дека подоцна дојдоа да се користи и во
случај на хернија во 1996-1997 година , бидејќи не
успеа за една година е на повидок воена служба на кој
војската инспекција сметаат ми непогодни, ми се
пожали дека не можел да се кандидира затоа што тоа
боли моите нозе.Тоа го направи на три- turbos
пријатели т.е. зглобовите од 3 филтри.Предизвикани
Булинг ситуации кои влијаат на групата " зад" на
училиште беа оние кои го нарекоа ЕТА.Промовирање
на состаноците на 4 и 5 лица во градот на јајниците
ручек, вистински напади врз слободата на изразување
и гости кои се собраа со мојот најдобар сојузник Nuno
coagíamos вообичаените родова групи.Декларацијата
градското собрание Estarreja , јас транскрибирам : тој
служел како монитор во професионалната програма за
деца од 1 циклус на основното образование " активен
одмор " во текот на месеците јули, август и септември
1997 година " Потврдувам дека услугитесе широко
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признати и пофален и од интерес и посветеност
demostrados или заслуга на работа.Во Сантарем по
велејќи дека тој требаше да Експо отиде дома на некои
пријатели кои доаѓаат да им даде прдеж и до сите ме
blur решение ја фрла низ прозорецот боксери се
повторува и во 1997/1998 година на 12-та година ,
каде
што
јас
сум
навредил
за
грешки
посветеностздружението на студенти во таа година
почна возење .Да се чека и се возел и сакаат , сакајќи
скокање, прескокнување и пушењето одеше без
лизгање дестинација анксиозност варира со возраста
иако секогаш живеат во ansiosíssimo режим на чекање
за нешто, ние секогаш сакаат нешто , се што е во нас
стои како Вилненамерна себе.Оваа година јас го
подготвив следниве гласање предлог: што е со голема
решителност
и
чувство
на
одговорност
дека
candidatamos
на
овие
избори
здружение
на
средношколци Хозе Македо Fragateiro .Наша цел е да
се промовира културната и рекреативни активности за
да се облагороди ова училиште , тоа лошо треба да се
наметне внатрешно и надворешно.За да се постигне
оваа цел , ние предлагаме : - извршување на finalistasматурска промовирање на културните и спортските
денови наменети за целата студентска популација ,
вклучувајќи и младински недела , фудбалски турнири ,
кошарка и одбојка (мажи / жени ..).Подгответе
месечно, со цел да се формира и да ги информира
студентите на society- проблемите поттикне создавање
на училишниот весник дебати - обука associadosстекнување на маса за билијард фудбал - младински
недела на ден со различни активности - се направи
контактсо "просечен ", со цел да се промовираат
активностите на нашето училиште, а особено
иницијативите на студентот здружението." Ние сметаме
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на вашиот глас " листа - ова е ваша асоцијација листа даде човек за vocês.na кампања дистрибуираат
кондоми од страна на студентите и да се одржува
контакт со здравствениот центар за претстојните
дебати кои не доаѓаат да сфатат зоштоздравствен
центар сакаше студенти останат приватни часови за да
присуствуваат.Под слоганот на кампањата, " даде
човек за тебе! " " Ја следи нашите чекори " , па дури и
" свириме, " со постери на Социјалистичката партија,
која ја поддржа оваа кампања преку обезбедување на
седиштето
сака
придонес
или
на
милитантнатапартијата , милитантната листови беа
дистрибуирани но не и еден милитант заработил оваа
политичка сила на нашето здружение.Како и за други
проекти извршниот одбор купи билјард маса фудбал и
добива половина од 20- школки , кои чинат секој
натпревар.На денот на инаугурацијата цитирам: по
изборите помина на последните 14 Јануари 1998
помеѓу 10 и 20 часа.Учествуваше на две листи, и б чии
претставници се утврдени во спроведувањето на
процесот , со регистрирање дека делото се одржа во
нормални граници.По затворањето на гласачките
места, кои гласаа 740 студенти, што продолжил да се
бројат гласовите .Дава следниве резултати: десет
бело- петнаесет гласови гласови nulos- 507 гласови
листа a- 208 гласови листа б според гласовите добила
листата на крајниот победник во првиот круг
поседување беше доделена од странаЗдружението
гласаа минатата година дека по дава оценка на
здружението во однос на учебната година 1900
деведесет и седум години.По оваа презентација не се
појави ниту еден позитивен биланс.Исто така, треба да
се напомене дека претходниот асоцијација има во
своето наследство биро, метал кабинет , стол, клупа и
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две шаховски игри (нецелосна ) .И ништо друго да
додадете заврши седницата која овие минути беа
составени оддека по прочитав и одобрив ќе биде
потпишан од страна на присутните членови.Дена по
завршувањето на кампањата е анонимна претставка
циркулира училиштето каде што беше наречен Кралот
Лав и Ал Капоне , затоа што понекогаш ме натера да се
оди преку такви карактери во класа, нешто е
комплицирано за мене тоа беше , исто така, се гледа
од страна на извршниот одборкако корисник на хашиш
и во согласност со училишниот психолог водач .На
крајот на 1998 година на јајниците PSP отвора истрага
и нема истрага на полицијата, наводно, на анонимни
поплаки сум бил син на претседателот на Estarreja
комора и беше шеф на мрежа на трговија со
луѓе.Штотуку пушење заедничка кога влегов во
полицајци објекти, негираше одземаат и се обиделе и
не му се допадна , бидејќи таму веќе имале контакт
или информации во врска со моето испрашување во кој
тимот на јајниците .Оваа година на матурска под
сомнеж и обвинувања за неплаќање на таа вечера,
неморално , бидејќи тоа беше платена во следните
денови со 1. работа од мојот најдобар пријател во
времето , листата кои се пријавија за следната година
се плашеше дека ние неја плативме вечера , која е
направена , гласини.На 98 јануари Јас сум поканет за
недела на образованието, донесе сеќавањата на
неговите EXA .Хорхе Сампајо претседателот на
Републиката кој ги распореди слика со посветеност "на
групата на Aveiro , особено до и од училиште Хозе
Македо fragateiro , со пријателска прегратка" недела
на образованието Јануари 24, 1998 - Претседателот на
Републиката, ручаа стоењево Музејот на електрична
енергија каде ги поздрави претседателот.Истата
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година доаѓа можност да работат во диско во pildrinha
furadouro , таму како шанкер забавуваат гостите со
шишиња и жонглирање трикови кои подсетуваат на
филмот "Коктел ", беше ноќ кога сите ме избришани и
имав чувство дека во дискосе фламбирани верувајќи
ова , дури и по будни кога сум на сите нејасна фрли
гаќи низ прозорецот, паѓа врз чадор на кафе , неколку
дена подоцна е мајка на еден мој пријател да го врати
веќе мијат долна облека велејќи декаМожеби паднале
од погоре.Тоа беше заеднички да се пие 2 шишиња на
златното штрајк еден од абсинт заедно со мојот
партнер.До на забава сум служат на клиентите пред
газдата и да почне да се пополни очила ширењето на
течноста сите преку шалтер и веднаш бил отпуштен од
работа.На кратко беше еден од менаџер со клиентот и
служев нив две снимки се шири се што тој само рече :
Земете од тука !и до ден денес не е повеќе
разговаравме со овој човек.Јас присуствуваа на
свадбата најдобар пријател на брат ми, пушев трева во
бањата и ме пијан , така што јас се стави на маса за
чевли и направи мобилен телефон .Ноќта секогаш
придружено со очила и конзумирање хашиш користат
да се напише формула на Ајнштајн на училиште
покрива 1998-1999 monho бар - шанкер е тука неколку
месеци за да служат чаши.Реализирани конечна
партија 2ºperiodo , како и обично еднаков диско
Феникс тој погоди 900 луѓе во првата monho туш хит
на 700 лица од речиси 200 други луѓе во спротивната
странка е успех.По завршувањето на забавата се сите
јадење здружение на елементи од плаќање на
сопственикот на monho вечера не давање на оваа ,
нема повеќе пари за партијата.Оваа година почнав
мојата вработен попуст како Филипс, работник во
фабрика каде што работев два месеци да речиси две
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недели на отсуства .До тогаш доби работа во Uniteca /
Quimigal .Отиде шанкер / забавувач со мојата
жонглирање трикови во dacasca диско беше тука дека
консумираат мојот прв "таблета " скрши на два дела и
се во различни денови половини чинеше дека ништо
не го направив беше да брзината на телото, на
пример,defoliate цела списанието и не чита ништо или
стигнам дома и да се стави музика и да успеат да го
задржи темпото.Тоа беше прва и единствена искуства
за нив.Во диско dacasca односи со јавноста и
безбедноста , кога отидов да се погледне за друг ден
на работа што вчера ми кажа со шишиња и мојот
жонглирање удрила главата на клиент кој отишол во
болница напуштање на вестиво весник, на крајот на
краиштата сето тоа е лага и имав верува.За
задоцнување од три часа, јас бев со една девојка одам
таму и јас сум заменува со подигање очила и шут на
самото место.Отворен нов бар во Estarreja Сум бил во
годините 1998/99 како шанкер / портир херои на бар,
една од оние ноќи позајми книга за " врати" и умре
"американски" беа собрани од страна обучуваат него и
мојата книга.Дојдов да се направи депозит од $ 100 да
бидат во можност да се подигне $ 1000 ... за две
години како чистач , па дури и изгорени вратата со
бензински мотор, но никогаш не се задеваат или кои се
вклучени со никого.Организира еден новогодишната
ноќ во 1998/1999 херои Бар и пријатели Faíska
организација повик на сите пријатели за Нова Година
.Mando сите бар покровители напушти пред полноќ
евентуално престанеш бар и Нова Година.Јас одам во
бар јајниците камења каде сум нападнат од страна на
рекламирање во рамките на претпријатието, за да друг
настан, поднел жалба до полицијата и тие одат во еден
бар во кој се кажува дека одеше од пепелници внатре,
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чиста лага.Добив да одат на обвинителот , но јас не се
проследи случајот поради недостаток на сведоци.На
новогодишната ноќ 98/99 - херои од AV бар.Salreu
Estarreja Виконт возеле А програма во која : 12
заѕвонува во една вечер [и ден] ... диџеи за контрола
на жител Сергеј гостин диџејВики и инкогнито.Во
средината на партијата , а со цел да се облекуваат ме
да си одам дома да се забавуваат и моите пријатели се
појавиш, стави на сите клиенти на бар каде што беше
таа ноќ носач на крајот на годината .Во мислата стави
во прашање редоследот на азбуката и дојде да мислам
дека AB или авва беа многу понапред Мислам создаде
безбедносен систем кај мажите тип намигна или допир
и чувство едни со други и да одат во сите брзина за да
ја видитетоа беше зло или страдање и помош.Гледајте
телевизија и мислам подножја содржат пораки на мојот
ум гледам каналот ФТВ и мислам дека денот ќе го
прими Нобеловата награда.Јас мислев еднаш да се јаде
човечки органи и беше една продавница храна за
килограм тој ден мислев на скршено стакло на улица
беа дијаманти, го гледав филмот грабне / свињи и
дијаманти во филмот во Aveiro кога мислам дека е
актер од филмот,започне да ги отстранат своите чевли
и да дојдат во и надвор од кино, тоа е мојот филм.Во
Estarreja трчаше во крајната слобода да дејствува во
близина на реката и да мислат на качување на дрвја,
metho половина тело во реката и мислам дека сум
гениј и дека г-дин .Претседателот на Република ме
почитуваат, Јас имам контакти со кравите беа пасење и
да се обидат да се комуницира со вас моите
мисли.Мислам дека тие се ме крадат идеи и да ме
сакаат да се направи штета , почнувам да се
чувствуваат чудно на работите, да ми се изолира, не
работи како што се врти целата соба , читање книги за
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психологија се обидеме да разбереме што се случува
со мене , почнав дадилириум , заблуди на прогон, или
дека тој бил набљудуван и контролира или со
телевизија или во весниците на ден, дојдете да се
мисли дека татко ми ќе ми купат бар, и тоа беше
најголемата во светот, само што направија бизарен
работи водечкитемоите родители да биде сериозно
загрижена во оваа општа викове некој го нарекува
GNR и пожарникарите сеуште ме транспортира во
болница , која се одржа со кренато сидро часа
пешачење додека јас сум пронајдени од страна на
војската на GNR кои ми каже , "ние само се гледа за
вас "јас сум однесен во болница во Aveiro , по
поднесувањето
на
психијатриски
итни
Коимбра.Превземено од пожарникари врзан на gurney
по разговорот мислам дека ќе се земе инјекција и ќе
имам со девојки , по консултации со шефот на
психијатрија, но само го зеде инјекција ... Кога се
будам јас сум во собата на Psych одделение ! ?Бегај ,
јас го презеде такси и отиде во Коимбра , каде што
Estarreja рече таксистот да почекаме и да отиде да ги
предупредам мајка ми ... Следниот ден, јас сум склон
да се земе пилула испратени од страна на психијатри
не знаејќи дека тоа е целисходно да се чувствуваат
лошо , барајќиќе ме доведе до болница, останаа
повеќе од 20 дена под физички систем за врзување на
деца што се врзани со ремен во кревет !Во Estarreja
поздравуваме intermarche ми се чинеше покана да
влезе во соседната куќа , дојдов да влезат во
градината размислување нив дека сум бил крадец , па
дури и успеа да поднесете жалба но по GNR , рече тој
беше дури и во потрага по мене и ме одведево
болница.
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Има заминување споредува со земјотресот во
општествениот живот , да се ослабени во наредните
години , дојдов за да имаат стравови , како што се :
одат на кафе , стравуваат дека чаша падна и луѓето
коментираат за моето име.
Како 3ºescriturário во 1999 година беше
дистрибуцијата на пошта и регистрација на лиценци во
времето descolorei коса, дистрибуција на поштенската
кола дури и без писмо, во кругот на фабриката каде
што се движел со 30 километри / час, сакаше да ја
почувствува прв пат автомобилуспеат да се случи
некоја несреќа напуштање на браникот , а дури и да се
оправда.
Јас не спијам поради тоа што не сакаат да
спијат Сакам да живеам тука , а пречка што ме држи
буден , јас ќе се соочи со несоница .
Јас запишани во интернат Луис де Camoes ,
португалскиот нареди на еквивалентност на 11
вредностите и retraced пат по кредитни единици на
средното
образование.Ipj
изјава,
остварува
информации аниматор функции како што се стипендии,
од 1 март 1999 до февруари 5, 2000 отиде во
училиштата да се рекламирате на здраво однесување
на младите.Јас почнувам да ги видите онлајн
порнографија и да имаат контакт со разговор."Во
извршувањето
на
своите
должности
била
заинтересирана и динамична игра целосно на нивните
задачи , а особено на корисниците на услугата,
ширење на информации од интерес за младите,
ажурирањето на информациите за поддршка и контакт
со португалскиот Институтот за Млади" Aveiro , март
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09, 2000 отидов во Тенерифе сам во последните
денови започнат да размислуваат за жената на мојот
живот и јас пишувам 3 картички со името на Ракел
Mamede - Bombarral Португалија и последен ден јас да
добие телефонски повик во нејзиниот BAYOU
симулираат лошодостапни, заедно со девојка во тоа
време јас ќе имаат стан да биде со Ракел и помина
неколку часа се наоѓам со екс .Девојка да се стави
фиксна лажица во камбаната и да видиме што еден мој
пријател скокање од еден балкон на другите
предупредувајќи ме на поранешниот.Од последните
моменти таа скокна исто така , дојде и ме Истрчав во
собата на станот и ми се скрив под чаршафите од мојот
најдобар пријател во тоа време и таа ме праша од каде
е Филипе и јас лево на листови и рече she'm
тукаизбега од станот јас бркале низ улиците кои
доаѓаат да ви донесе трик за добивање на нејзиниот
смири.Можам да високо образование 1999/2000
барателот со конечната оценка од 16 поени - јајниците
11 Декември 2000 година , имаше скенирање во
интердисциплинарна област левата половина , а потоа
отиде од тука , заклучува испорача друг наставник,
поминал два дена да одат во вашиотканцеларија
извинува за недостаток на искреност наставник прави
понатамошно испитување и доделува белешка 20,
максимален број на бодови за вообичаените учител
беше 16 поени.Добив белешки од 11 до португалски,
англиски и 15 години, од 15 до Французите, 17
интердисциплинарна област , 18-18 филозофија и
компјутерски науки, копирање испити па добивање
помине курсот.Додека студирал работел во половина
месечина отиде официјален хотел со професионална
категорија на "прием приправник 2 година " од ден 8
февруари 2000 до 31 мај 2000 " стекнатите знаења во
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овој хотел во делови прием / консиержи бар.Покажа во
текот на овој период голем капацитет да учат ,
необични посветеност и чувство на одговорност.Ние се
фалат вашата достапност и вашите односи со сите
нас.Ovar 28/07 / 00.aqui спиеше во хотелски соби имаа
партии во барот и отиде во базенот во отсуство на
одговорните лица.Имаше дисциплинска постапка за
напад на колеги бар , бидејќи тоа ме натера да се
чувствуваат намали , бидејќи знаеше дека тој бил
хоспитализиран во психијатрија.Потоа отидов во
Лисабон и доби контра вработен работа во кафуле во
трговскиот центар беше imaviz 2000 имаше навика за
посета на ноќен клуб во трговскиот центар каде што
играа до пиш часа замислувајќи си најдобриот танчер
во тоа време имаше со мене шишеpopper'so кој се
вдишува пред да влезат во работа како мирис и се
погледне на небото во предниот дел на хотелот
Шератон, ова шише ми беше 2. искуство со хемикалии,
но отиде назад, за да го направи тоа не повеќе јас се
обидував ова во мојот живот.Учествувал на персоналот
Estarreja карневал 2001 - Поклади односно ништо!
Поклади односно ништо!Декларацијата градското
собрание на јајниците - поделбата на култура,
библиотеката и историско наследство.Тоа е се
изјасниле дека тој имал позиција на административен
асистент, врз основа на договор за фиксен рок од 6
август 2001 година, 30 мај 2002 во Сервисот за
корисници на услуги на општинска библиотека на
јајниците и Музеј Хулио Dinis - куќаOvarense ", која
направи големо чувство на одговорност и посветеност "
имаше библиотека на документи и направи да исчезнат
регистрација на " безнадежни случаи " 2001 - GNR
болница помеѓу Leiria Leiria и битката постои жалба од
страна на радио на еден возач на камион , кој требаше
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да ја нарушитранзит, БТ е повикан на местото на
настанот по автомобилот rebocarem велат дека не
постои казна , јавете се на засилувања и ќе ме води во
болницата во Leiria лисици.Во Caldas da кралицата
мислев види снајпери и луѓе кои гледаат на Windows
26/11 до 12/07 2000 во болница детето г .Педро 2001 јас не добиваат писмо со DGV враќање на автомобилот,
но нема писмо и никогаш не се врати да ја води добие
писмо од судот ме казнува со многу сериозен прекршок
казна ( без минимум ) откажување период од 30 дена ,
да ги преземеписмо DGV кој е со неа и вели да се земе
друг, затоа што на тој закон да се поволни за помалку
од 2 години .Јас дури и се тркалаат во мојата соба и
мислење, кое имаше камери мене снимањето и дека тој
бил набљудуван од страна на шпиони.Во Leiria мислам
Интерпол на патот кон работа со мене, бидејќи јас се
стави 5,01 отсто.Бензин и плаќаат 5 € утврди дека тој
открил формулата за победа и да стане милионер.Во
тоа време мислев дека сум имал руски шпиони под
автомобилот .Мислам дека сум магична и јас сум
контрола на автомобил со умот и мозокот залепен на
машината автомобилот на постојано постојана ротација
која ме прави вложување на средината на патот во
долна облека со бие топката да вложување во овој
топкалансиран во тест решенија кралицата и ја погоди
земјата пред судот и отиде до покривот.Јас престанав
со GNR бригада команда на b5 смета регионите на
Коимбра и Aveiro почнат да имаат извршување на идеи
и скут весници во автомобил се влече по налог на БТ
Leiria .Liscont изјава - Сад оператори работат со
категоријата на лекар административно.Со текот на
времето јас ќе лежат на тоалетот во Liscont , имав два
месеци без пуши хашиш и кога се вратив го боли
главата почна да проблеми со почетокот на излез
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Liscont длабока љубов , љубов претрпел беше
почувствуван и заборавени долниот изгуби покаја и
живеел.Патувал под облаците полета под небото е во
планетите Марс и Јупитер на Марс , решив да те сакам
и Јупитер направи го имаме тука е моето битие ,
летање од планетата до планетата пенкало имаше
сила, имаше енергија, радост бешенешто што пренесе
љубовта во цвет облик.Имаше сила на сонцето , се
пресели како сончоглед, доброволно во немилосрдните
извршување на нешто гори беше сон , достигнување ,
цел , сè со страст, без димензија беше одличен,
неверојатно кратко многу љубов .Погледнав низ
прозорецот Забележав дека на хоризонтот потрошени
скенираат многу гледаше напред видов вашата ѕвезда ,
беше брилијантен треперлива погледнав видов
месечината беше моја и твоја , беше пејзажот ,
патување , преку можете да патува на земјата и
подморе , по што ќе освојат ние патувал околу
земјиштето
и
под
морето
беше
само
на
месечината.Имал тоа копнеж, кои сакаат , што сакаат ,
љубов , размислување, чувство.Јас го пропушти и кои
сакаат да ги имаш , сакате средбата, те сакам, секогаш
мисли на вас и да се чувствува Вашето присуство, каде
носталгија и живот без тебе, мислам, сакате, сметаш
дека те сакам и безвиди вас, сакаат со 5 сетила: вид се
видиме без врати , без мирис мирис , ќе слушнете
судењата без бучава , вкус воодушеви мене, без
докажување вас и допир вас, без допирање.Потсетник
дека за да пострада, се чувствува , сакан, живеел ,
никогаш не сакаше друг кој ја бакна во тебе, видов,
went're љубов која секогаш ќе се сеќавам.30 Мај 2003 ,
бракот љубов март мавритански Filipe 2 јуни Лисабон
-... Хавана Мадрид Мадрид Мадрид 9 Јуни 10 Јуни 2003
Лисабон отиде во Куба и Хавана купи 100 $ на
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марихуана , која навистина смрди.Имав четири месеци
без пушење зглобовите , пред влезот , а потоа се пуши
и повредени главата ми беше почетокот на интриги со
газдата и заврши добие ниска и да си одат да бараат
работа .Факултет на писма спиеше во училниците и
пушеле мојата зглобовите.Town Hall библиотека
Лисабон Орландо Брук преплашени од контакт со
најновите создаде фобија од вршење на дејност со
нив, работел еден месец отсуство од мене.По сакате да
се разјаснат некои сомнежи со супериорна техника ,
велат мене се откажа и да ги презентираат боледување
- испратија писмо до претседателот на ISEL со
дискриминација на одредени факти не може да оди во
бањата и нека сирење tosteira , лево ... напишав
животи
незадоволство
со
задоволството
на
разгледница
на
ctt
и
испрати
себе
да
ја
прими.Испраќање на писмо до претседателот на
Република прашувани од моите последните 8
години.Невработеноста , контактирајте со социјалната
сигурност на граѓаните во Лисабон продавница која ми
кажува дека немам право на бенефиции при
невработеност , кога во реалноста мораше да се
расправаат со мајка и сопруга и јас ќе се обучуваат за
да носот со идеја да одиме да го фати авионот
заЛуксембург да разговара со Баросо во Европската
унија, со цел да ми даде оваа работа.Кулминација само
еден миг , миг од вашиот мислата дека веројатно сите
постојат не само како доблесни сликата, но поради
појавата или состојба на умот не умре за време на
прекин на сите физичко постоење и одеднаш се оди на
одмор илиможе да доведе .
Слушнав гласови кои рече команда за да се
убијам , неколку моменти пред рекол на жена ми дека
тоа е " хакер" кој имаше професија , напиша документ
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што го велам јас секогаш сакав супермаркет за да купи
две шишиња од горчлив бадем и пиевме заедносо
разни апчиња.Мојата сопруга кога тој влезе и се најде
гушкање со состојбата наречена INEM пожарникари
пристигнаа кратко време откако и ми даде масло кога
се будам јас сум пелени во болница.Неколку дена
подоцна , изјави моите соседи , кој бил интеракции
дојде кај мене да се каже едно кафуле во близина на
неа нема да биде кафулиња, кои се 02/2007 1. обид за
самоубиство .
Ако ме исчезне ако мојата душа, ништо не ќе
останат
тајна
плус
остатоци,
несвесни
за
фантазија.Произлезе од субверзија лебди летаргијата
на друг момент , а особено.Отсуството ако го допре и
видов твојот свет, ќе биде нечист , без нем допир
чувствителност , барем верувам дека некој ги
надминува мојата реалност .Мојата тага е едноставно
како што сите среќа остварливи како недостижна.Со
магија, без иронија во еден ден што велат, да го допре
и да се чувствуваат ми како ме гледаат и да видиме
што сум а не она што јас никогаш не почувствував
толку многу страдање , сакајќи ништо повеќе ,
умирање за вас преку мене за вас , пишува за тоа
декастрадал и умрел никогаш не и никогаш не ќе бидат
изгубени само се чувствува до тебе во запален
натпревар горење болка во мене , кој завршува кога
сите се изгори.Никогаш не сте ја направиле, од
начинот на кој за вас ќе речат дека страдате затоа што
никогаш не ја напушти и знам дека те сакав и секогаш
ќе те сакам .Тоа се третира во болница и Кабрал кари
кој се наоѓа во " кома" и доаѓа буден и гледа само на
пелени , не се сеќавам на разговорот со психијатарот
кој сепак ми дава да се ослободи по потпишувањето
откажување
на
одговорност.Мислев
да
се
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фотографира со животни од прозорците на подови и
имаа идеи да се уништи или да убиваат луѓе се
чувствува
одлично
нарушувања
во
телото
и
намалување
на
лацерации
наведува
многу
вознемирувачки дух и емоционално предизвика желба
, молам да ми даде целив како оние знаеш?Дај ми
бакнеж скриени, како оние surripiámos едни со други
кога желбата зголеми ми дава бакнеж , мека, од оние,
што го знаете.Слатка , слатка да знаете.Јас те бакнам
од мене.Со сета почит , ти дадам тебе и мене !Што
мислите за мене и јас за вас?Јас estou- благодарни за
тоа што ми го прочитале, разбрале можеби !Предавање
на размислувања веќе ме читаат веќе добија своите
elations најмалку елоквентен неотпакувани подарок за
правни час веќе полноќ маса или игра петел дека е
страшно
прашање!
?Одраз
на
разбирлив
комуникативни екстаза на минимум и само тишина на
ехо , што го дели со нас делува се зборови на болка ,
дури
и
во
едноставна
отфрлање
на
горење.Несовладлива пречка физички, но не со
хормонални и духовни хемија биде осветлен.Небеските
тела нас нападне за расцутот на госпожица .Во потрага
по љубов детелина, бидејќи богатство се состои во
разбирање на повеќеслојна суштества и секогаш со
нешто да го додадете ова гледиште.Друга Покрај тоа,
дополнително
зголемување
,
оваа
желба
за
сожалување и нежност што ни прогонет претставник
самодоверба во социјалните медиуми.Прикажи ги
перспективата на себе една и неделива, не ги отуѓи
било желба за повеќе желби, кои се јавуваат во
кругот.Овој круг од злато, еснафот на добра волја и
лојалност и почит , главно се должи на не постои.Ние
сме чисти и диви во актот така, и ништо повеќе
себични од мене , кои само да биде толку секогаш
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инвазија на друг со нивна гледна точка .Воспалени на
умот во состојба на едноставна размена на идеи, тоа е
итен апел до здравиот разум .Кога ќе се даде и донесе
на себе со другите .Ништо повеќе тривијални отфрлат
она што не го сакаат, тоа е лесно.Љубов и љубов , а се
чувствуваат другите , а не мене .Конструктивниот став
на врската меѓу нас се .Печатено во инстинктивно
однесување мислат само на мене, а потоа во мене, и
сега имам повторно.Конфликт , бидејќи еден е јас се
претвори во "јас" и никогаш не знаеш колку добро "
самите " ние треба да им даде поддршка на едни со
други.Тоа е вид на дојде кај нас , која е секогаш
отворена.Внимание на "јас" на сопствената да биде со
вас поседуваат маски и себичност тоа ниво е .Па оклоп
јас некогаш може да биде there- така прекината од
страна на " ТУ " кои постојат и кои се "на ЕУ " повеќе
"за ЕУ " што поп оклоп.Љубов: љубов освојува .Август
2007 развод ... веселиот светлината - паѓа и burble ,
разредена и се проширува во филијали на непобедлив
желба , тоа е илузија што сите очи кои потоа се урнат
кога ќе се соочи со надворешната реалност .Обдарени
со злоба и фалсификувани спорадични лудило
веселиот желба на љубовта се шири и се загади ,
зафаќа сите мисли и е дозволено да доминираат и да
биде надмоќна, тоа е размена на ревитализација на
енергија, прозрачна содржина е таму.Осветлена
небото, ништо посилно од желбата да се постигне
совршен баланс на светла на небото , како што се
ѕвездите кои ги даде живот и да се движат идеи и
факти мисли, желба за бетон, ништо поубаво од небото
осветлена со енергија, која constelaresповик за
постојана интеракција меѓу ѕвездите, и моќта на
ѕвездите е уникатен.Тоа ме плаши како енергии
исчезнуваат во чад без оган , односно не сакаат да го
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протолкува на космички реалност.Јас сум разочаран
кога виталност се спречува со сместување и
кристализација на чувства е несомнено маска на
политичка коректност.О душата претвора во магија и
лета умови кои немаат импулс струја на вистинити
факти и менување на нештата се менуваат чекори и
циклуси за кои сите се помине и да се развие , но
никогаш
во
начинот
на
страв
и
страдањечувства.Слободен си и проширува страдате а
особено на мутација на живот , оваа промена што ни
дискови .Светлината на животот , потопен во лудило
на страста.Како тоа?Инстинктивно сакаат и сакаат да
бидат сакани , страсти и разочарувања отвори неколку
илузии.Опрелести и ме сакаш фокусираат и се
концентрираат во текот на методологијата на љубов на
вистината , која ги пробива било лага.Голи во се
сакаше полето за играње ние се занимаваат со
вистинскиот идентитет на се , па да бидат сакани ни се
потребни длабоки свест за тоа зошто се сакаше , а
сепак постои потребно дихотомија на добар вкус да
возвратат и да сакам , оваа дијалектика се
претпоставува1 + 1 = 1, кога логично еден не можат
да уживаат ништо.Значи логично е 1 + 1 = 2, точни, но
однесувањето нема да бидат продуктивни , ако
резултатот не е технички врзе ставови и вредности и
однесување во целина, така што тогаш постои
обединета позиција во средината на секс.Сфатена и
ова е можно само извор на задоволство, или да биде
индивидуален или друга постапка е наменета акција
како вистинска слобода .Па, јас не сум живеел доволно
за надминување на следните чекори, логички или
нелогични ќе биде критериум за многумина од вас ,
сакам да бидете апсолутно сигурни , па ме замисли
задник од време на време , а денес е речиси
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магарињакако на пример , има многу вештачки
магариња, измамен кои навистина стои понекогаш оваа
улога , да ги преземе свој заклучоци.Јас не сум тука за
кои , патем за глупостите имаат стравови и ставови кои
не прават луди , бидејќи е само во одредени околности
и кога е оценето од други, односно често зависи од
"живеалиште ".Пренасочување на некои од тоа
размислување тогаш сакам да кажам дека сум луд ,
претпоставувам дека се допадна многу луѓе , а со тоа ,
ние никогаш не се задоволни , ние сакаме повеќе
љубов и се повеќе и повеќе зошто толку љубов
амбиција како јас го постави прашањето .Повлекување
вели следново, сите се слободни да извршат лудории
во
љубов
, ние сме ранливи и често се
манипулира.Сакаме да веруваме дека тоа е точно дека
љубовта, зошто, затоа што ние сме биле сакани, тоа
чувство што побудува љубов и предизвикувачи на
мудроста на животот
11/2007 2. обидел да се самоубие со таблети,
ескалација во кари болница и Кабрал едвај одат во
одделението Јас сум пријде од страна на медицински
сестри ", а потоа се обидува да го убие овој пат со
бензодијазепини ? !", По анализата сум интравенска
шут иглата иgushing крв.
Живеење умираат меѓу животот и смртта?Уф !
Простувањето , се наоѓа ?Очигледно , кој никогаш не
уби?Секој остави да живеат еден момент без исклучок
сите фатални штом мислам дека ние наскоро ќе умре ,
а потоа живееме е толку контрадикторни на потсмев
.По мојот роденден, јас се обидувам да се оди " надвор
" договор од 20 часа по сосема мал простор, а под
седативи , преживеа уште еднаш.Учествуваат во
отворен
procedure'm
оценува
за
бранот
на
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административните техничар од трета медицински тим
и има 17,41 valore белешка земање второто место на
конкурсот, ноќта пред тоа не спиеше и пушеле повеќе
од 10 зглобовите , на интервјубеше во утринските
часови.Ова
медицинско
училиште
на
пристаништето.Каде дена подоцна добив да одат ,
бидејќи тој беше со самоубиствени мисли и каде што
јас дури и не се исполнети , чекав , но немав доволно
на чекање.Светлината ме испрати во насока на
тековната екстаза на секојдневието, просвети ме
излудуваше иднината и неразумно да се тогаш да, гром
до колење мене и трепка како голиот Динамит фатална
задоволство .Така да исцели лево калорична утробата
на строгост и точност.Јас не знам дали можам да
заличи на минатото, бидејќи се плашам дека таа нема
моќ.Значи, постојат два пола, две крајности и бев
изненаден од позитивните и исцеление , а не црна и
прогонувачки .Оваа светлина доаѓа од јасност на
емоции и рационалноста на непосредна самрак и
импулсивни без транзиција и нетранспарентно сетила,
не се вградени чувства или прикован на возбуда, на
задоволство на живеење и да уживаат во максималната
сила што нè движи на земјата и ни дава силане , имате
талент имате и сила, остар сини зраци и ventilaste на
топлотни удари искусни и не се злонамерни и
продорни мисли кои ни се убиваат како сенки , сè има
движење, но таа е присутна и како таа се открива
инфилтрирана сетилата за вид и ни покажува јасноста
на мислата преку молчењето на пати, и молчи како да
се зацврстуваат погледот и уживање во неславен
инвалидност, а другите да помине низ позитивни или
негативни енергии.На брзината на мислата, веднаш,
вториот, дел од времето, а времето е моментален со
тоа нема да има кратења во рамките или на повеќето
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смешни однесување затоа што секој има право , без
разлика дали се позитивни или негативни ефект.Имаат
lacerating ефект на црно Faíska се случува во
неутрален пол на разум и лудило носи на различни
енергетски и гладни за задоволство и светло , па јас
препорачувам да ја користите вашата сопствена
енергија за да се стигне со светлина и esbaterá гори
насмевка како пепел ,лишена од топлина, но
избезумени кога предизвика.Од друга квадрант имаат
Блу Реј со непречен мисла на Божиќ и истакна светла
дрво,
што
не
доведе
до
одвлекување
на
вниманието.Тоа е оваа транзиција се соочуваат
занесени , но не опструктивна прагматични енергии
кои не спречуваат да живеат на слика, гром, тресе и
видливо влијае на звук бран кои произведуваат
суперсонични брзини, но не како моќен како и.Она што
е реално и се чини нереален.Животот во вечното го
задржи таму оди надолу и тогаш не постои начин да се
бориме против него , околу него или манипулираат со
него е теророт на дисидент burble и кулминира во еден
момент штрајк на умот на создавањето, имагинација,
или само боја трагапроцут зелена боја и го имате
живот во тој тон на живеење процветаат, тука е
резултатот секогаш сте сакале да се истакне, живее
интензивно.
01/2008 направи тетоважа со буквите
Darklightning и искра во плешката и моќта на велејќи
luz'08 после тоа никогаш intentei тетоважа против
животот
2007-11 / 2008-01 - Комерцијални брзо phone'm
најдобар шеф на клиент купува 5 мобилни телефони
на компанијата, не дојде на работа.Во Estarreja во
библиотеката
во
просторот
за
паркинг
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хендикепираните седна и ги утврдуваат врз алузивни
место на мојот протест во врска со начинот на кој е
различен, не значи да се биде различен , тоа е само во
големината на жалбата книга и тој започна и
завршиисполнет плагијат од книга за " да се биде
различен ", кој беше во влез покажат кој помина еден
ден беше полна со добро образование и етика со над
20 тома на банерот.Во Estarreja 02/2008 библиотека
Прошетка со сини шлемови работи и како вработен на
јавни работи , напишете го следново на вратата: во
мене владее молк од страдање.Да се закануваш на
братот на смртта и јас сум доведе во рамките на оваа
задолжен
за
психијатриско
испитување.Ќе
по
сопствена иницијатива да Виконт болница Salreu каде
сум примен како пациент, генерира дискусија во која и
за да се биде болен или не, е дека компјутерскиот
систем само примен на влез, како болни! ?Јас
предлагам да оди во психијатриска болница во
Коимбра опфаќањето доаѓаат со војската на GNR што
ми дадоа накај дома следниот ден.Јас штрајк зборови и
јас сум без зборови во текот на 10 часа.Купив светлина
уреди и звук со звучници 100watts засилена ЦД-то со
анти Dantas манифест беше ставен во максимален
волумен од мојата прозорецот од спалната соба , на
Хозе де Almada -роб , поет Орфеј Слоновата
футуристички и сè.Huc - универзитетските болници на
Коимбра болница билтен - мажи психијатриски услуги пациентот бил примен во оваа болница на 2008/02/02
беше отпуштен 2008 02-18 - Нормален болест ,
промена на пелена на цимер , уште контроверзии сотој
дури и отиде по средината на лекување.Предводени од
страна на властите на hospital'm со лисици and'm дури
и не се гледа од страна на психијатар се принудени да
се придржуваат до третман против мојата волја ,
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врзани за носилки и преземање инјекција.Зедов
книгите што ги позајмил и ги фрли во езерото
градскиот совет зеде џемпер ден, јас се покажа пред
почетокот на маса надвор од мојата тетоважа која ја
имаше моќта на дизајн на светло , дојдов да ја
напушти 15 € во процесијата.Јас дојдов да биде
повикан од страна на Estarreja култура советник кој не
даде книги земени од библиотеката ќе биде поведена
кривична постапка најлоша CD изгребани и денот на
поворката беа фрлени книги за на изворот на
градскиот плоштад светлина.
Кога бев без зборови поради болест замислен
план , се држи со мултимилионски тајна Мислев дека
нема да кажам , бидејќи јас не, јас ќе бидам нем, син
ми со арапски книга напишана рачно од мене ќе има
најголемо богатство во светот.
Во улога на одделението Коимбра бев
дијагностицирани со шизофренија психоза можеби
само некогаш мислам дека сум шизофреничар ...
слушаше разговорите на состанокот на медицински
сестри , помошни попаметни реализира Слушав колеги
велат дека тоа беше мојот ред... Тој ја напишал рекорд
" избега опасност" "чува пижами " Сметам дека е
смешно, никогаш нема да се кандидира пижами ! ?За
да излезете од овој задолжителен притвор се бара да
потпишат документ суд како што следи третманот.На
влезот интервју во болницата во Aveiro изјави дека
сака да биде третирана со мојот псевдоним "
Господарот на светлината ", која само што ќе јадат
овошје паднати дрвја и мразел путер и јагода џем .Она
што беше вообичаено оброци.Тој смета за самоубиство
форми, како мене фрлање на моделот на откритија и
сл ...
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Во живо , се чувствувам страдањето што ме
спречува да се види, како да се вистински со
однесување секогаш верниот но како тажна clown'm
лажна насмевка, радост за внатрешни работи, не е во
согласност кон надвор.Се чувствувам плови што ме
прави надвор од нормалното место, патуваат и
престојуваат во местото каде што е одалечено од
самата глетка.Се чувствувам бездна чекор, неприродна
појава, но како животно дивјак еден чувствуваат
жестокоста и брзина, накуцване задави и убие што
вродена сила предопредели на неуспех во тоа
време.На едно мое патување без трага е сликата на
одвратни , омраза и вистински грев , еве заклетва во
небото температура висина, цвеќиња и расте насилни
бран , ова е само лошо време сите кулминираше и
подобрување на жестокост сум облечен како кловн исо
капа на ITN - информира Португалија во Венецуела
кафе.CTT ќе се подигне писмо од судот, му каже на
работникот дека поради мојата болест не можам да го
потпише, да го дадам отпечаток од прст, односно Јас
не пишував .Во Коимбра , болницата како хотел против
картичка хартија од рачките на вратите велејќи дека ,
не се мачи !Не се мачи и одеше со него на зглобот од
страна на болницата периметар јас се наоѓам себеси
подигање лисја на дрво , лисја и полен направи цигари
со документи нареди на Тома прекарот " падобранец ".
Излегов од болница минатата една недела јас
сум однесен во болница повторно со историја на
психијатриско испитување под команда на GNR на
јајниците - во Коимбра стави изложба на воздржаност
стол со уставот понудени од страна дом на
парламентот и да се отвори во одбрана наво отсуство
на власта.Се запали и да испаднат светлината велејќи
дека моќта на светлината бришење на прекинувачи
51

болница во Коимбра , купи супер интересна и има
голема тема пристапи за потеклото на ѓаволот "
hashashin / фигура."Како психијатрија се меша мора да
имаат орален секс со пациент во бањата на мажите и
спалната соба.Беше во болница на Aveiro и дишеше
преку 5 см отворен прозорец.И само сакав да го дишат
воздухот дува и видов во градината и луѓето трчање и
уживаат и само сакав да дишат ... Почуствувај на
слободата
Продолжи да биде: начин на живот
Точно сметки
Нелсон Переира градници
Оној кој е прогласен од страна на која е
наменета ... начин на живот, тоа е сè што е наследена
од нашите предци, тогаш имаме мисија да се
репродуцираат и кога стигнавме во зрели години, оној
кој е прогласен од страна на законите на општеството,
каде штоживееме во демократија.
Ова е за сите што можеме да се здобијат со знаења ,
што е, сè што барате кога знаеме што се изгради.
Како тоа?
Затоа што кога се работи во општеството во кое ние
работиме со сила на разумот, ние секогаш мора да
живее со цел да биде да биде прифатливо за нас да се
види од самото општество како господар , не може да
биде зло е само достоен дека можеме да бидеме ;тоа е
она што го живееме , ние исто така знаеме дека таму
има меѓу помош.
Како тоа?
Бидејќи ние сме суштества да им служи на едни со
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други , тоа е зошто проблемот постои стекнати , да се
зборува вистината, кога зла ми се повисоки.
Како тоа?
Бидејќи ние може да биде општествено битие, но може
да се живее се диви.
Кога не се водени суштества се еднакви.
Но, секогаш постои и сомневање, недоверба , која
секогаш ни прогонува , со што се предава , со што се
изучуваат и дека е местото каде што ние одиме додека
ние сме сигурни дека навистина доверба, тогаш ни
служи добро затоа што вежбаат добро .
Ние сакаме да ги задоволи сите читатели кои можат
читаат книги, овие мои книги , можете да најдете
било која книжарница , каде што тие можат
фасцинира темите што сакате да слушнете и
прочитате во вашиот кревет.

да
во
да
да

Тоа ќе биде добра компанија некогаш ќе го прочитате
и видите овие приказни како вистина.
Бидејќи тие чувствуваат дека даваат вистинската
искуство на оние кои се отстранија , но знаеше дека ме
излечи од сите зла кои ме прогонуваат .
Што ќе биде тема на ова издание ?
Летечкиот извештаи, тоа може да биде проблем , кој
нема да биде премногу шокантни, ако не сакате да ја
шокира читателот, но извештаи се вистинити и се
пријавени на начин кој е живее во законски начин.
За бев искуство во рамките на законот , да се верува ,
замислете илјада работи , се чувствуваат на кожата
вистински се чувствуваат од животинско инстинкт .
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Ние сакаме да победи со сила, а ние се чувствуваме
како такви.
Одметник кој е во тоа што сите ние научивме дека ние
може да се најдат и тежината што доаѓа начинот на кој
ние се користат да се живее, бидејќи и покрај сето зло
што го правиме , тоа никогаш не може да се смета како
зло.
Мислам дека ќе биде реинкарнација во секоја од нив.
Амбиција да живеат , ние сакаме е да се живее во
начинот на кој ние се најдат лесно, но тоа не е лесно и
тоа е тешко, кога ние падна во законот бар и кога
немаме пари да платат за добри адвокати, ние плаќаат
повисока цена .
Како тоа?
Ако ние не спаѓаат во благодатта , ние не може да
биде смешно.
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Зошто секогаш се родени со наследството на
напредокот во животот, ние исто така може да се научи
и да се даваат горчлив живот искуство, и јас сум уште
плаќаат за тоа !
Јас сум роден во Африка, имаше три сестри: на Елвира
, кандида и се.Да има добар почеток, приказна која
може да биде брилијантен приказна, но тоа се случи да
биде помалку добра животна приказна .
Јас не се чувствувам многу злите луѓе кои ја
извршуваат оваа функција , т.н. затворските чувари,
секогаш им се суди непријатели за да не се сака да се
прифати дека навистина може да ме има исклучи на
јадицата на таа пресуда.
Извршил неколку кривични дела по должината на
мојата патека Како што тргнав во животот.
Тој се користи овој термин беше во сленг , со кои ние
се занимаваа , е форма на сленг, или ние , исто така,
може да влезе рок.
Дали места баравме и начин на живот кој секогаш носи
беа на пристаништето, каде што имаше насилство или
не
е
пронајден
насилство
примамливо
или
провокативно , затоа што навистина се чувствуваат
добро во она што го правиме .Тоа е добро смета во
очите на општеството, бидејќи ниедно општество не
може да прифати дека другите можат да живеат на
кривичното дело, ако тоа не се чувствува дека е
потребно потрошувачка на супстанции кои може да
изгледаат ужасно лошо, но тие постојат.
И како што сите ние имаме пороци , но , како што
секогаш се на лошо кога не ни се допаѓа нешто што
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секогаш биле почувствувана како зло , но тој има
голема визија за тоа каде сите ние сме создадени , се
наши средства исоживот прави нашиот тренинг сакаме
и имаат амбиција да се живее добро и да биде подобар
од другиот .
Таму ќе биде многу Picardias како накурчени моја
креација, но во средината на овие копилиња имаше
една девојка , јас секогаш се допадна , бидејќи јас се
сретна со неа , го направи истото роденден како мене.
Како се допадна секогаш од денот ја сретнав , јас
секогаш се допадна , живееше со мене и живеел многу
со моите сестри , имаше врска премногу од него , тоа
не беше љубов на прв поглед, се верува и дека
никогаш нема да биде женакако што сакав , за прв пат
те бакнав , почувствував вистинска лав , сите ние
сакале да се види во савана .
Кој има право на живот еднаков на сите мажи имаат
една жена и семејство.
Дури го прифати начинот на живот сум живеел и оваа
љубов постои само еднаш во животот , не се
чувствуваат мудрите , ниту Никогаш не се сметаат за
такви , ама сите се сретна со нив , беа интегрирани во
еден или друг начин, ситение мора да се сврти, платил
голема законот, но сето тоа затоа што сакав да имаат
добар живот .
Тој беше добар во она што го правеше тоа, Почнав да
прави грабежи, кражби започна во наједноставните, и
некои од нишан.Но, по мене degradei со прекумерно
консумирање на кокаин, се чувствував добро за
пушење и не сакаат да ја напуштат.
Тој ќе ме однесе во делириум , но никогаш не нападнат
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некој во мојата круга, ако нема реакција, не би
требало да користат насилство , каде што ќе ја ублажи
суд барови.
Знам кој оди во дождот се навлажни , само сакав да
добијат пари или да добијат вредностите кои го
донесоа .
Разни сајтови , јас пораснав на врвот , Лисабон
отсекогаш бил забавен за мене, смета овој град како
што веќе читаат книгите по историја , градот на
историска и културна вредност .
Видов прогресијата на се има добар живот, да се биде
во можност да се живее живот encordeirada како такви,
односно само сакаше парите , знаев дека е во ред , јас
само сакав пари и се чувствува лошо овие дела, само
сакав беше да се задоволатмојата цигара и се
чувствуваат социјална, социјалната средина, за да
биде добро со луѓе и се чувствуваат нормално ,
нормален на средината на живеење во врска со луѓето
.
Се чувствував надмоќна, таа ми суди грива лав во
остварувањето на нејзината територија и станбена
површина .Така јас се соочи со животот на се има
жена!Па ... Јас го овој начин на живот на позитивен
начин на кој може да се направи зло на луѓето,
никогаш не повредил никого на начин да се уништи
едни со други на брутален начин и да ги оставам со
ништо.
Само ја искористи предноста на околностите на момент
и само тоа го правеше за пари , за да овозможи брзо
да пушат кокаин, но секогаш prolonguei што бил
неизбежен, што е она што не е маж, па дури можеби и
ние може да го наследи причина да учаткако што е
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човек кој пие алкохол и дрога пуши реагира на
создавање на гени во наследноста што е лево од
резултатот на оплодување .
Јас не сум "експерт" во оваа област со цел да се
дешифрира сето ова и да бидат способни да се пренесе
на читателот оваа парабола, од оние што зборуваат за
тоа, бидејќи морав да зборуваат за тоа, се начини на
живот.Тие понекогаш се гледа како и, од друга страна
се гледа злото.
Како тоа?
Поради начинот на живот кој ние научивме како што
ние имаме над referenciei , не секогаш може да
дејствува со злоба, тоа мора да се прости, да бидат
добро признати !
Како тоа?
Затоа што ние го живееме, стандарди , во живо чувство
и чувство команда живот, е форма на амбиција да биде
во можност да имаат добар живот.
Односот започна , јас бев 22 , му се приклучи на
армијата, но не сакаат да одат , но законот беше рече
така.И тоа е кога имав вистинска врска , страст што јас
никогаш не ќе ги имаат истите Кристина, и тука почна
односот што ние сите се стремат да , сите ние сакаме
да се најде нашата вистинска сродна душа.
Живееше интензивно , почувствував дека таа е далеку
од мене не се чувствуваат добро, а тоа е каде што
можеби го зеде да имаат малку повеќе власт над мене .
Тој сакаше девојчето беше љубоморен, но тоа не беше
нездраво љубоморни, беше здрава завист и љубомора
дека немаше вистински болни зло што може да ме земе
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да се присилува некој да остане со мене за мојот
наметнување.
Како тоа?
Јас мислев мене и само ако изгуби ќе ја изгуби жената
на мојот живот , но тоа не се случи.Сакав да одам да
Bairro Алто и таа да оди на диско во мало поле , ќе
разговараат и тоа е местото каде што заврши , можеби
и не е нејзината волја, никогаш постариот брат
прифати односи , како и.Имав се бори со него , но тоа
беше пред да почне да се сака Тина , но помина беше
момент на околностите , но јас му се допадна , но тој
не го прифатил мојот начин на живот , никогаш не ми
кажа така, но никогаш не го покажа тоа бешемене,
знаејќи дека сум добро.
Штети не се многу, но тој не го прифатил мојот однос
со неговата сестра.Живееше со мене само со фактот на
контекстот , живеевме во истата населба , па ние се
чуваат тие односи , кои на нашите места.
Нејзината мајка доаѓаше од нив, домаќинка концепција
, таткото не знам , но тоа беше добро господар на Раул
.
Научи да живее само на сметка на жените , стигнавме
на висина од соседството да ја прогласиме за данок на
маало беше дете, но имаше смисла за време, веќе
студирав .
И овој пат брзо се виде , и покрај малата возраст тој,
тој мораше да се бори за живот и за она што тој го
имал: таткото, мајката, домот , храната не ме напушти
и никогаш не ми успеа .Бидејќи и покрај ниските плати
што мајка ми доби, 11 беа приказни кои плаќаат
приходите и не ми е татко само плаќа кирија , постои,
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но никогаш немал храна.
Па тоа беше почетокот на крајот , односно
отстранување може да доведе до заборавање , мислам
дека тоа беше оној што ме остави во учењето, да се
изгуби татко ми мораше да реагира на ист начин како
него.
Го погледнав како херој, син се борат човек на
смирените луѓе , баба, Елвира , беше со кого живее до
6 годишна возраст , додека не одев на училиште , што
се случува ... Се навикнавбаба ми беше мене
формирање, без оглед на директен мониторинг на
татко ми, но во тоа време уште имаше очите широко
отворени, но имаше смисла на време.
Имаше Поимот на времето .
Дали најчиста извештаи кои можат да постојат во
светот.Како тоа?
Денес секој може да дојде до израз на нивниот начин
на живот , без оглед на позицијата за која игра или
општествената хиерархија.
Значи дел од ова, идејата дека навистина никој не
може да биде обвинет за нешто без конкретен доказ ,
односно конкретно.
Како тоа?
Значи регулирани закони и сите ние имаме пристап,
ние не треба да се убие , крадат и силување.
Но, ние може да се врати од почетокот на човештвото и
такви настани успеа, бидејќи приказната е базирана на
тоа.
Ние континуитет, континуитетот кој секогаш ќе биде
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континуирано , тоа што е наменет.
И тоа не е апсолутно сигурно дека живееме за причина
, ние не се продолжува да се остане и да се на земјата.
Не знам , може да се движи на темата, но тоа може да
го наруши читателот читање, може да го одвлечат
вниманието од вистинската приказна што се случи.
Но, ова се параболи во текот на целата книга секогаш
ќе постои , затоа што ќе се определи подобро и го
разбирам ситуации кои беа забележани .
Како тоа?
Со цел да се види дека сето тоа е во рамките на едно
општество каде што секогаш имало здрав живот и
разбирање на општеството, бидејќи очите на другите ,
дури и може да биде Јуда , но постои една многу важна
работа во животот, она што ние сее е плоддека ќе и
жнееш.
Но, пред , мора да се третира така, да биде примерен,
татко ми секогаш ме виде и сакав да видам како крал ,
но јас сум кралот, воин кој не може секогаш да победи
и почна многу млад.
Кога јас спомнав дека е лесно е лесно, но тешко, тоа е
кога ќе го нарекоа лов.
После напад со шлаканица во лицето што почувствував
беше дека тој изгуби, се чувствував уште во очите ,
таа подоцна се обиде да продолжи со мене , но јас
одбив и таа беше таму дека започна вистинска
приказна за криминал, но има историја, веќе беше
одвоена при исполнување на шест месеци во воен
затвор во Сантарем , бил воен затвор .
Во тоа време беше осуден Арналдо , тоа е приказната
61

на тој поединец одговара на мојот начин во затворот ,
во книгата на продолжување на читателот ќе се
разбере вистинската социјална средина, во овој случај
затвор , се држи шест месеци беше дадена прошка од
страна на папата .
Тоа беше сè што може да се инвестира за да ја води
добар живот, ме одвои од кадата.И што да правам?Се
обидов среќата.
Сепак мора да работат на подземни врвот како слуга
на дрводелецот .Црнците ме уплаши, работел со црн
кабел -зелена , добри луѓе кои сакаа подобар живот
дека тие имале дома.
Португалија бара да имаат подобар живот во нивната
земја не може да има толку за пребарување, кои ги
одведе да се иселат од самата земја.
Тоа беше полесно да се погледне Португалија од
страна близина.
Почнав да се чувствувам блискост на Кејп Verdeans ,
да се живее со нив , Кејп Верде беше наречен лошо ,
бидејќи тие имале за борба против нееднаквоста и кога
дојде тука во Португалија беа суштества кои не биле
добро прифатени, како што беа потрошени на
војнатаво странство и во тоа време сеуште беше
разочаран , беше Chavalito , беше буден и започна она
што никој не сака дете , почнав да се шета , јас
никогаш не беше vadiador , беше vagueador .
Имав на просторот на искуството што имаше во
минатото , ги виде поделба на моите родители во 8
години, како што беше студирањето , и како таков
веќе знаеше дека нема да ме урне многу добро , ми се
чинеше отстранување на човек кој имаше херој.
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Кога го виде ова изгуби уште на рана возраст Сфатив
дека морам да им помогне на мајка ми, но јас
навистина сакаше татко ми.
Секое лето ќе одат преку него до 17 години подоцна се
уште продолжува кога тој беше во војска, но потоа
почна проред она што е природно .
Во тоа време тој беше во смоквата устата во пракса
училиште транспортен сервис каде што минав
празници со него.
Татко ми беше тешко човек , имаше тешка детството
останал без татко com14 години беше амбицијата на
баба ми растат во живот, да имаат поголема поддршка
и имаат повеќе пари .
Татко ми објави дека неговото разрешување е љубов ,
тоа е затоа што тој се допадна беше избрзани збогум
од партијата , никогаш не би се види неговиот татко,
но се зголеми тешко да им помогне на својата мајка,
бил син не живееше домамајката.
Живеев шест години со баба ми, но колку е тешко тоа
беше, имаше од под зголеми тешко, никогаш не
дозволувајте деца да умрат од глад .
Во тоа време тој беше рудар.Барате руда бизнис, но не
работат таму , велосипедистот беше , исто така, во тоа
време тој се приклучи на армијата и да ја продолжи
својата кариера таму.
Стана нормален човек , тој се придружил уште нужност
на животот , како што се осигура дека сите ние треба
да се осигура самодоволност .
Тоа се случи, тоа што е тешко човек , пријател на
пријател , пријател на децата, но не и на многу
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зборови , но тоа беше почитувана и чесни.
Тоа е она што тој секогаш сакаше да замине, но тоа
беше , не беше поделбата , се повлеков малку, да не
продолжи со натамошно следење на начинот на
постоење и начин на живот, тешкотии за надминување
на пречка иживотот се увери на работа за да се
обезбеди иднината со цел да се самосоздаде , сите се
добри деца , ние сме достојни да бидат на своите деца
, но , исто така, имаше недостаток на разбирање и
лојалност на моја страна, јас станав фокусник биде
како што рече тој .
Психолошкиот удар на сензација дојде само се влоши ,
бидејќи никогаш не добив да се види дека добро е да
се направи, но доби само како зло со одвојување имаа
само ме размислување зло.
А тоа е како сето тоа отиде надолу кон осуда на
дело.Започна каде?
Тоа беше поделбата , беше кога почнав да се
приклучат на осаменост, но тоа е мојот начин на живот
имаше минатото и таму се чувствував безбеден од
грижата разочарувањето од фактот дека тој ја
чувствуваше , но се заколна таму, ќе ме напушти,
никогашјас ќе им даде повеќе .
Јас продолжив мојот начин на живот е за пиење и
крадат и тоа е кога уште барав и барав неколку пати и
тоа е моментот кога таа се сврте да сакаат да ме прими
, не знам што ме натера да страдаат , не ќе сакаат да
се вратат да го имаат тоа чувствобеше болно , но
секогаш морале да живеат и се уште го имаат.
Јас се уште го имаат во мојот ум беше причината што
живееле толку многу години во затвор секогаш мислев
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дека тоа треба секогаш да бидат присутни во мојот па
имам толку многу благодарност за оваа страст не,
проживеа уште еднакви.
Linhó , по три месеци на превентивни приклучи на
Linhó синџир осуди , мојата приказна почнува околу
храброста на е ограничен од храброста , така што , во
која ние треба да се занимаваат со некој друг свет , се
случува ова, како што знаевдека патот може да биде
премногу долго во изолација , се претвори во џунглата
рок, тоа е најлесниот начин да се справи со оние кои
извршиле кривични дела и се во рамките на синџирот
е свет во кој владее законот на глупоста, и кога
читамесо магариња, мора да се справи со нив, но ако
ние сме премногу паметни за да падне , така животот
мора да се земе живот не е толку втемелени не е толку
многу на морето , тоа е моето спасение, овој метод е
што ја одбрав за менепобеди, но мојата почеток ќе
биде долго и бил проблематичен почетокот, бидејќи
најдов себеси без жена без слобода се најдов себеси
заглавени, изгубени и беше ново , мислев на сите кои
би можеле да се биде во наредните години може да
помине таму.Значи она што можам да направам?Почнав
да заработите почит , тоа не е лесно, дури и не сакаат
да влезат во конфликт на насилство , тие се случуваат
затоа што тие одат преку рутина која потоа подоцна
почна да се реализира , рутински дека по ЈИЕ се згади
да се живее, никогаш не мислев суштествалуѓето би
можеле да го направи толку многу штета на друг ,
бидејќи секоја продажба на дрога, други се
потрошувачи , бидејќи животот во синџирот што се
врти околу монополот е лек , бидејќи тоа е како јас
почнав пушењето хероин, како веќе влегов во
синџиротод прекумерно консумирање на кокаин,
хероин одлучи да се започне, но еден вид на игра,
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look'll чад хероин, но кога го најдов себеси се
припивам не можеше да стори ништо , но научив да се
направи, но тоа ќе биде пријавена подоцна , а потоа
започнетеова беше за да имаат живот и покрај синџир
реалноста бегаат на задоволства, помирени со
судбината на хероин да се знае дека јас ќе апстрактна
идеја за секс, се напојува со хемикалија која не ми се
размислува за тоа.Имав платонска љубов како
легитимна и доби голема љубов, но едно нешто што е
загарантирана, но не доволно за да се обиде , не сте
само сакаат да пушат , секогаш постои аспект сакаме
да бидеме лидери на гледање на други лица во
хиерархијата на команда штознаете дека не можете да
, тоа е болно, тешко е да се бори , решив да не жалам
за секој , бидејќи јас бев исто така таму, плаќала
долгот на правдата, но мојот пат беше многу лошо,
научиле оваа лекција порано ќетепан и не загуби,
бидејќи излезе во средината на реченицата , но мојата
слика е изгорена , беше доста референцира, таму е на
сметка на моите премин преку овие години затвор,
беше почеток на крајот на хард принцип, според кои
не можам да се жалампушев за годините што како
дрога ми помогна да се ослободи голема потреба ние
сите се чувствуваат , тоа е логично смисла на
задоволство , начин на слобода за да одат во
прекрасна вкус, сите овие години јас исто така,
љубовта што јас ја направив таму, но тоаќе биде за
подоцна, сега јас ќе зборувам за патувањето дека е
готово, не знам како сите почнуваат со влегувањето
кога осудените лица кои се во потрага по
благосостојба, дури и во рамките на живот во
изолација , но тоа е се субјективни , бидејќи во нашата
благосостојбане може да поднесе жалба на секој кој ја
гледа во нас, може да се допаѓа на различни точки ,
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првиот можат да бидат украдени , вториот може да се
претвори роб , работа, љубов или трето лице може да
се претвори домаќинка на ден , не многу различни од
мажите во рамките на синџирот кои не секогаш може
да бидезнае што се случува во внатрешноста на
душата или оној сака , многу го изберат правото да не
бидат повредени, но и покрај тоа постои поважна
поента , сепак, никогаш , никогаш, може да се купи
пријателство, дури и ако тоа се плати во рок од
синџирот,конфронтација е многу тешко во рамките на
синџирот , постојат и оние кои немаат ништо ,
конфронтација во рамките на синџирот е лабава,
лабава , од една страна и е силна како целина, би
милијарди или таа мораше да му ја врати, да се
извлечеш со менено сака да одиме толку сакаше да
одиме на потешкиот начин, тоа е начинот на кој јас
секогаш ми требаше долго време за да се разбере ,
моја страна секогаш беше повеќе психолошки.
Тоа беше од таму никогаш не се најде на патот на
добрината во рамките на синџирот , не верувам во
добро, само видов зло.Како тоа?Бидејќи чувствував
згрозени од мене, бидејќи очите на другите беше само
кучка, кучка е сленг термин кој ние ги користевме, што
значи slacker , оној кој не сака да се посвети на било
која причина , освен она што се помиренинаправите,
секогаш оди на начин кој секогаш дава на
божественото , моќта е таму , верувањето на надеж и
верба, и секогаш го носев во мене , видов убиства во
таму.
Но, како што беше marimbar за ова, и ми дозволи да
живеам , никогаш не се обиде да ме повреди,
вистината може да се рече, и тоа е точно како сето тоа
започна , јас бев многу нестабилен, непредвидлив, а
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директорот на училиштето ме охрабрувада ги
продолжи студиите , но тоа ќе заврши, само не сите
студии, имале семејна поддршка , гарантира поддршка.
Ова секогаш постои кога тоа ќе се обезбеди со кул
начин да живеат и да бидат во можност да си земам
што е зло, Зошто е наречен гарантира поддршка, во
рамките на законот се оние кои ни даде лош кога се
наметнува и да биде поразен од страна на системот ,
бидејќи сонемање пари се турка до систем каде што
има пари се оди добро , правда дела, бидејќи ако
немаше веќе.
Како што веруваат во тебе , тие може да направи
ништо да се промени , бидејќи тие се вработени, а тие
само треба да комуницираат, не може да дејствува без
услови кои се утврдени за правда, со жалба до
истражување на отвореност, но ако сакаат да се
отвориистрагата јас секогаш сум бил надвор од кука ,
бидејќи знаеше одење во движење во рамките на
синџирот , знаеше корумпирани чувари, оние кои
носат лекови во затвор , некои други избегала ,
заврши во затвор.
Некои од овие полицајци веќе знаеше затворениците,
брилираа и имале една епизода со еден од Алфредо
беше човек на ноќта , кралот на ноќта , исклучете куќа
истражувач , кој е вистински крал на мафијата, ова
заслужува животнајдобар е поранешниот началник на
полицијата само goe кој тргна за сторено кривично
дело начинот на кој јас се биде среќен да се спомене
во мојата книга бидејќи научив некои работи со него ,
иако тој бил полицајци и имале помалку позитивни
епизода во мојот живот со него, тиеобидоа да ме убијат
во затвор лен, само во тоа време веќе беше ветеран ,
беше пет сретна таму .Тој знаеше дека секој агент , и
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сите ме познаваа и оваа епизода се разболе целиот
синџир, поврзани со затворениците , бидејќи јас бев
поттик за сите нив беше примерот што го видоа во
мене, обезбедува континуитет во комората , бидејќи
моравме дада биде таму, и кога споменав погоре дека
Кејп Верде ќе биде мојот брак, не е во ред , беа ,
всушност , тие сакаа да се одмазди за таа епизода , се
обиде да ме убие, бев поканет да биде човекот на
главата, но не и менесака да спроведе Унијата на само
еден видовте дека ако јас сакав тој ќе биде мртов.
Но, иронијата е ништо од тоа што се случи во
agrediram- само, не го убија тој се откупуваат и се
обиде да ја зајакне моето пријателство со него, но тој
знаеше дека во него никогаш нема да заборавам оваа
епизода, само го простила затоа што имаат смирениеи
да не бидат измамени од она што го зборуваше за мене
, а не со затворениците, но за услугата на затворските
чувари, и правец , бидејќи тој знаеше дека тој не може
да ме порази , ќе ја платат цената на прерана смрт ,
тогаш тоа е јас нека одати кога сфатив дека е смирен
научиле да го почитуваат и да го прифати , бидејќи тој
не би бил жив ако јас не го сакам, но не постои точка ,
само беше висока цена да се плати , бев критикуван од
страна на обичните затвореници , кој го мразеше
полицајци,јас achincalhado .
- Нелсон како ќе го прифати овој човек?
Јас го прифати , бидејќи тој пред се тој е
професионален , освои моќни непријатели во
средината во која живеел, се полицајци , беше многу
познавања , знаеше врвот од нас и не знаел моќни
луѓе, кои може да им помогне , ми се закани дека ќе
престане да зборува содека поединец или ќе им
овозможи да имаме почит и тие наши, но јас го пуштив
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во живо , тоа беше беше еден од наш, Кејп Verdeans
што споменав беа Нелсон и Карлос, живеат токму во
областа каде што израснал беатие рамо да ми се
одмазди и испади дојде по него, и тие сакаа да го
видат убиен ова како поединец, но заминав јас нека
одат , сакам ништо на поединецот, иако јас немам
ништо против него, а приказната за овие браќаКарлос,
беше убиен од страна на PSP службеник, истиот бил
упатен , беше многу тепан, играл шах со мене, тој
беше еден "експерт" во областа, само знаеше како да
свири на пари , јас секогаш ти реков, не вреди ,
пофалниза љубовта , но во тоа време беше добро , тој
беше спонзорирана од страна Мануел и romão и badona
, ние се занимаваа како браќа , имаше заемна помош,
ги имаше сите од нас во средината каде криминал
демне во секој втор на милисекундаима многу , а
понекогаш и ние може да се фатени во средината и
кога ќе го направи тоа, решив да го продолжи својот
пат, не сум направил многу придружба во синџирот,
односно , ги увери благосостојбата на некои од нив, и
да победи на моите , тоа е, една рака мие од друга
страна.
Дали мото , мотото на заемна помош , но секогаш беше
ризикот metermos во ситуација да сме биле повикани
да ова, имало убиство во ленено платно , никогаш не
го доведува во прашање беа добри и среќен ден,
бидејќи одев до оваа одлука,јас не може да го направи
, секогаш мислев на мене, јас никогаш не мислев во
другите.
Тоа беше многу брз на мојот трансфер во долината на
Евреите по осум години заврши во ленено платно , тие
никогаш не ме сакаше и прифатени ме добро, тие
сакаа да ме повреди, но ме почитува, секогаш чекаа
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мојата невнимателност, нешто што никогаш не им
даде.Имаше една жена која беше на службено лице во
правното индустријата, што ми се допадна и му прости
, но ја прости тоа со вкус на денот тој ме возеше во
стапица токму во времето кога јас бев помоќен од кога
било , никогаш не зборуваше многусо нив со
полицајци, опасност , одев подготвени за ништо .
Без оглед на злото, злото што може да дојде да ми
помине, бидејќи , прифаќајќи еден во иднина базирана
на образование , а со тоа да се живее, е силен фактор
кој треба да биде така, и ние сме навикнати да и ние
се учењето дека животот е така,живеат да умре ние
само се , но кога бев префрлен во долината на Евреите
, но сето тоа е зад нас започна новиот циклус ова е
мојот начин на живот и начин на размислување не
дозволува било кој тип на злоупотреба, имаше мојот
лик ,почнаа да растат во малку вода , и кога влегов
Евреите долина, одлучи да ги преземе нова насока ,
тој сакаше да се ослободи од кошмарите од минатото ,
иако имав , последно, навистина имаше нив е
едноставен начин да се каже , она штотаму се оди таму
, но не сосема , она што таму оди , таму оди ;само нека
оди, нека си се спакуваат во фантазијата дека сме
навистина доминантен бидат потрошени и сопственик
на цела галаксија , што е, на сите дисфункционални и
сè е подготвен за тоа , бидејќи тие се работодавците и
работниците не ги контролираат своитеавантури за да
украде, да се каже дека е легализирана , е форма на
мамење, еден од моментите кои најмногу ми го
величаат во ленени ми беше достигнување , како и
обезбедување на моето име во бизнисот.Имаше уште
една работа, тоа беше време на се или ништо без
издувни победа, или да умре , беше мотото дека имаше
во мене силата да се живее и да уживате во моќта што
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ја имав додека бев затворен , никогаш не се користи
насилство без причина дамоите пријатели доби речиси
плаче солзи, злото што го видов се врши од страна на
други другари доминираше насилство и можеби беа
принудени да прават што трговците сака, но јас не
enveredei со потешко пат, иакоме закачи на хероин ,
јас се заколна во себе дека да се живее во рамките на
синџирот бидат подготвени да убие и да живее
достоинствен начин кој нема да ми пречи да се
заврши, кабелот се сите катастрофа на моментот се
оние со кои сите треба дадоговор, иако тоа не беше
моја желба , создаде непријатели , каде што постојат
едвај пешачат и мене, имаше и такви кои се обидоа да
ме повреди, насока не ми се допаѓа, тогаш тоа е она
што тие го направија, испратени информатори од нив
се присутни на сите времиња вокој беше отворен за
ако тие можат да се информираат најдоброто од сето
она што јас некогаш може да го направи, тие имале
грижа на совест , но едно нешто ми го привлече
вниманието и ме тераше да се промени, basieie мене
многу во наставници имав , се чувствувавПлатонска
љубов , за некои, и тоа беше тогаш што се случуваше ,
но коработ потоа се сврте , ме фати и го стави мене на
Евреите долината беше тешко по осум години затвор
во ленено платно , остави огромна историја
нивозатвор, бидејќи знаеше секого и тие ме знаеше и
затоа не сакав да ме казнат сто посто , јас често се
казнети со дисциплински казни , по една за напад и
други вербални навреди од страна на чуварите и тоа е
како јассфатив дека навистина се занимава со повеќе
моќни мафијашки од мене, но во реалноста не беа
повеќе јас само имаше книги и диплома дека направил
се биде различен од мене, бидејќи откако веќе беа во
игра многунаместо топката , во мојата забава , патем
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одигра сите таму е да се игра, свирев на највисоко
адут она што некогаш ќе може да игра , Аце на лопати,
некои луѓе ми рекоа дека може да се види дека ќе има
лоша среќа со ова писмо, и diziam-мене дека би
можеле да имаат лоша среќа со ова писмо, времињата
се менуваат и тоа е кога почнав да сфатат дека
животот не е во рамките на синџирот , но надвор , но
не сакав да ги интернализира , но знаев дека не ми
беше силна точка;почна драматична приказна беше
завршува во убиство, беа тројца браќа и сите тие
консумираат хероин и хероин за нив е потребата на
моментот, тоа е, се зависи од тоа што биле зависници
од дрога.
Но, длабоко во себе, биле понизни луѓе, имаше добра
душа , затоа што тие се потребни за да им се помогне ,
бидејќи тие се во животот и јас исто така, зеде , тоа
беше тежок живот , ние дури и може да се каже дека
тоа е ропство, беше направена на патот живот,секој
ден моравме да пушат , но ние ќе се прецрта .
Но, сето тоа е резултат на начин на живот , која се
движи причината затоа што дури и да поезијата во
однос на искуството и контекстот на ситуацијата, сите
тие ме праша песна, е да се напише на својата девојка,
беше како што беасекогаш праша песна, но јас изгубив
себе и беше во времето на потрошувачката кои имаат
усвоено овој начин на живот , знам дека она што го
знам и јас не сум подготвен да ги учат никого затоа
што тој имал искуство со онаа од минатото, ме
направија херој некојимаше во ѓубре и може да се
зголеми .
Сè што се сведуваше на тоа, по пат на искуство,
начинот на кој живееме , начинот на кој ние требаше
да се добие лек за пушење, како да го понуди и дава
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не ќе ги купат, Станав строго говорејќи на дилери на
дрога Pimp да го продаде, мораше да ме увери мојата
дневна сурфање со прашок пушам, тоа беше тогаш
дека станав Pimp на трговците со луѓе , бил наречен
така што сите сакаа да ми помогне, да ми даде лекови
да се продаваат и јадев , имавнајголемиот слободно
време дека секој зависник може да има, се зависници
од дроги и пушењето.
Но, јас бев познат по мојот спортски, за мојата пракса
во обука, бидејќи обучени секој ден и тоа мешаат луѓе
кои ме виде и ме погледна тие секогаш имаа
паранојата, параноја што го спомуваат во оваа книга
недоверба , а тоа е сомнително,кога злото ние секогаш
сме погодени , ќе биде тоа зло ќе се случи со мене.
Таа е секогаш неочекувани прогноза искрено ме
habituei- на овој начин на живот и беше тешко да се
интегрираат по апсењето во социјалната средина ,
бидејќи тоа е медиум кој што знаеме, е многу мал
простор каде секојдневниот живот доведува дознаат
самите себе сите едни со други, но физички .
Сакаме сите команда затоа што сакаат да победат на
правото во простор кој ни дава сигурност на самите
себе да се вметнува во медиум во кој ние секогаш се
справи со страв , но тоа не е страв , едноставно
Изработка на сигурни дека нас, ние може да се
надмине ситуацијата знаејќи

Тоа понекогаш се случува во животот, да биде
предизвикана на грешка , фатална , она што е
напишано правилно, затоа што е напишан со
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искуството и начинот на законите кои живееле и се
зголеми .
Како тоа?
Силата на разумот секогаш победува, и сите пресуди
дека може да го направи животот понекогаш не може
да биде најмногу точни сите тежи фактор : клевета, не
смешно и да не падне во благодатта, да биде оној кој
ситесакате да ги презираш , да се понижи ;се
чувствуваат добро и така кога има недостиг на
економска моќ секогаш се ограничени на игра, бидејќи
исто така дел - ова е игра , тоа е, некои велат дека
мора да знаат како да играат се популарни изреки за
среќа воможе да ни го победи можеби е добра работа,
и дека среќата може да ни даде она што го бараат,
благосостојба, да биде добро за себеси, за да им
помогне , бидејќи бевме научени да тоа не е премногу
, делат заеднички живот со нашитеродители , нашите
браќа, сестри , баби и дедовци , таму е, ова е нашата
генерација, затоа што се резултат на нивното
продолжување за да ја видите генерирана суштества
на неговото семе, што е, знаеме ние имаме способност
да се запознаат едни со други ,знае кои се нашите и
нашите се секогаш на наша страна, но не сакам да
гледам, да има член во семејството кој не може да им
се допаѓаа, тие имаат една слика да се зачува животот
е што се направени прогресијата на Унијата,
благосостојба, никој не сака да има, или да ја видите
некој кој е на нашето семејство или некој близу до нас
, бидејќи на крајот , на крајот сите сме луѓе , ние мора
да се справи со едни со други и семејна атмосфера,
понекогашили на компјутерот исто така, се чувствуваат
сопственици на она што се создава и да ја направат на
начин на живот што е напишано во сите теолошки
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читања која може да чита , односно проучување на
религиите.
Ние сите се со поуки , тоа е упатно и оние кои се
чувствуваат блискост , па верниците, кои прават сè
што е околу гледање на нашите добро, нашите
најблиски да ги види добро, дер во дер, и никогаш не
сакаат да им наштетипред сликата да се зачува и дека
тоа што го научиле , вредностите што тие не ја
исклучува можноста да им овозможи да изгледаат
добро , во ситуација дека можеби ќе се најде уште не
беа понекогаш погрешно разбран.Ова е многу убаво и
медиумите , исто така, ги пренесува на тој начин
еднаква на фасада ќе се прикаже една убава слика,
исто така, се под притисок од страна на власта дека
сите ние прифати владеење, многу тешко тема, но тоа
треба да се направи со сето ова штоќе бидат пријавени
таму , ние постоиме , ќе продолжи да постои ,
образованието е , исто така, дава на оние кои тврдат
дека се сопственици на разумот , а понекогаш и тие
пренесуваат и сакаат неединство , сите тие имаат
заедничко едно нешто да се задржи : велнес, добро е
што тие можат да обезбедат доменот на сите кои се
стремат и желбата за благосостојба на општеството, но
сите тие живееле и израснат со татко и мајка, тие беа
дадени на услови зада биде во можност да напредува
во кариерата која има за цел , но , исто така, да успее,
но секогаш забораваат и се управувани од страна на
сликата ;Продолжив да овој говор , бидејќи мојот
пространоста е огромен во овој живот, научив многу ,
јас развиена она што морав да се развие иако тој беше
во поводник никогаш не мислев на крајот, секогаш
ambicionei да имаат директен контакт со вработените
во
претпријатијата
каде
што
бев
,
мојата
кариеразатвор да го нарекуваат тоа ќе биде најдобро
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се толкува во смисла на зборот , како, но ќе треба да
биде, да се толкува како чесно и искрено дека постои
во животот.Е поврзана постојат билатерални односи се
односи кои ги регулираат сите народи, се прашања од
интерес на заедницата за заштита на имотот , така што
тие може да даде здравје , така што беше воспоставена
во светот , слободата од најтешките тема да се
зборува,можеме да им дадеме на сите наши слобода,
најубавото нешто во светот, е најголемо задоволство
може да се има во животот, е да се биде слободен ,
треба да се знае е надминат сите пречки што го имаме
во текот на животот и може да се најде.Постои огромна
разновидност на нив, јас може да почне со главната :
општественото добро, ние сите имаат едно нешто
заедничко, како нас , ние може да биде грда , убави,
не е важно, навикнати на живот , изгледа не се сè
;понекогаш зад добар изглед може да се најде помалку
добра страна , но не беше на страна на Аполон, на
страната на убавина, објаснет од Ниче го следев
својата автобиографија, не постои причина за
повеќето, од страна на убавината е оној којне тера да
сонуваш, што не тера да сакам , го носи на сите добри,
но не е добро оди рака под рака со зло, како што е
опишано Ниче постоеле дионизиски страна, тоа е,
доброто и злото воплотениот во инстинкт да
бидечовечки, кога зборуваме за сите суштества кои
постојат за да се приземји врвот кој тие се , без
разлика
дали
политички,
дали
судиите
се
градоначалници, претседатели на здруженија се сите
може да биде , презентери телевизија да биде харизма
и со благодарностно никој не може да му биде
простено , самиот збор , простување сите имаат
причина и кога ќе се ставаат прашања мора да се земе
сè што правиме во име на овие закони со кои се
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регулира на општеството, и која може да тврдат дека
зборот закон.Таа беше таму дека има право да не биде
казнет и да се дефинира со закон поради тоа што сите
напади, злоупотреба постои, постои и ќе постои се
прологот .
И прологот доаѓа од трансценденцијата, учење надвор
од неа, сите ние живееме , затоа што знаеме дека
трансцеденција е повеќе од добро, тоа може да биде,
тоа може да биде , е да се научи , е да се има сè, но не
е клучен збор назначување ситетоа : филозофија ,
начин на живот, уживање на животот е она што го
сочинува еден од трансцеденција фактори , ние
остануваме и да продолжат да живеат на ист начин ,
еволуцијата биде се создава, се напуштени не се
направи една злото благословендобро што можеме да
го практикува е божествена, дека ние учиме , е нашата
судбина научи сè е ни остави во наследство големи
вредности , така што тие го величат зборовите што
пишувам, но тоа е се глорификација на одржување на
моќта и да бидево егзалтација, за сето ова би можело
да биде убава, ако ние навистина сите беа исполнети ,
а напишана е многу добра.
Како тоа?
Ние ќе влезе најширокиот патот на човековите гниење,
се робови на легализирана демократијата , употребата
на ситуацијата да биде затворен и да биде потчинета
на построги правила ;понекогаш не реагираат на ист
начин како што е нормално конформист начин, се
нарекува
трансцеденција
на
суштествувањето,
трансформацијата на најсуров страна да биде , и тоа е
она што го чувствува, го научив од искуство дека
лутината е подршка во живода живее и преживее се
гледа и so're докажано од страна на вредностите на
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науката, кои доминираат како безбеден начин на
живот , кога тоа треба да биде, ние не може да се
избегне прашањето , нашите карактеристики кои ни
прават се различни, но сите се одисти, мистификација,
не повеќе совршена суштества од било кој, секој знае
да живее за оваа потреба на обезбедени и
веродостојни поддршка на целото тело , работат во
соработка , ние намалена , така што другите може да
имаат
подобар
живот,
невработеноста,
само
причинатаова е искуство кое сите ќе ја сподели со
мене , ми се јавија оваа приказна продолжување на
суштество, е продолжување на ова прашање.
Се започна по одвојувањето од моите родители, бев
примен во еден женски манастир училиште за здрав
беше името на колеџ , на одмор со татко ми беше во
близина таму, но по поделбата не се соочува со добар
однос со татко ми, абеше од таму, кои го започнале
сето тоа , мајка ми се пресели во на врвот по
поделбата , имав околу 10 години, кога дојдов и јас
отидов на врвот, на училиште се стрча, не го прифати
таквиот начин на живот , но apanharam-јас бев невина
, знаеше сила на закон постоеле, татко ми беше во
војската ми се осмели начинот на приказните што татко
ми ми кажа, да се биде маж да бидат интегрирани во
армијата , во служба на нацијата, тешко човеккако што
споменав, но дозволи да биде понесени од страста на
љубовта и друга жена, физички моќен добар човек ,
интелектуално исто така, ценам дека го наследиле
нивните гени, го како херој, кој беше на учење, кои
подоцнадојде да биде .
Како тоа?
Доменот знаев дека може да го направи , уште од
времето на сепарација, како што бев со мајка ми стана
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независно, мајка ми стана љубовница, на работниот
човек, работи во поштата и дела, е достоен човек, исто
така, почнаЗначи, јас се потребни за да им помогне на
мајка ми и стана доминантна причина е сите се ракува
добро, јас се покаја, плачеше, но јас го освои , мислам
дека ова е најсоодветно тема, ги сакав , како некој , за
среќа , тие се добро ,да има живот , тоа беше нормално
е да има дискусии, но тие секогаш имаа причина е тоа
што јас спиел со трансцедентност на кои сакаат повеќе
, сакав да направам ништо, мислеше дека тоа е лесно.
Почнав да работам за да им помогне на мајка ми , но
наскоро сфатив дека јас не сум бил да биде совладан ,
почнав да работам како Casqueiro односно тапицер
помошник, тоа е она што ја прави структура за да се
обликува и поместена , работел, беше дури имоето
соседство на врвот , работеше таму пред toninho момче
од мојата генерација, имаше неколку браќа , но јас бев
фаворит.
Поединец кој работеше таму беше Casqueiro човек на
структура со цел да upholster троседот, беше робустен
изглед, и јас повеќе не сака да ја стави повеќе,
агресивна форма на говор, кој веќе помина низ овој со
татко ми , па се определивсо измената на ситуацијата ,
јас бев држи до прогресија на животот, не ми се мери,
но можеше да ме посрамен тој ден, како прашање на
кои сакаат да не му наштети или повреди , но јас се
заштитат себеси фрли каменголемина на рака , но јас
шут сакаше да даде предупредување.
Сепак, ме прифати таму, јас продолжи да работи
откако заминав по избор, но исто така е сопственик
почина консумира од ХИВ болест , ситуација која не
беше како што го видов него страдаат од болест, но
секогаш го почитуваат, Го изгубив мојата работа ,
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почнав во средства,што е, во жаргонот се користи како
да бидат водени , а не да се носи со газдите, сакаат
независност , јас бев син на лавот, и дејствуваше како
таков.
Во март 1996 година сум бил пронајден во авенија
метрото, имаше серија напади во метрото , имаше
обвиненија за злосторства кои се таму и се случи
повод помина PSP , кои дојдоа да прашам за
идентификација , а тоа е затоа штоимаше претходник ,
една недела пред била во superesquadra Бенфика
обвинети за кражба на читателот , но момчето што
беше со мене , Рикардо , беше претпазлив , неискусни
, тој дошол од јајниците не знам градот, но тоа беше
познат водичбил зависник од дрога , и тоа во време
како што јас се консумира кокаин, го најде тоа како
добро да се има сигурност патерицата, тоа е, мене и
појас за иднината , односно да имаат сила, сојуз за
прогресија.
Но, сега доаѓа тука структура, еден од главните
фактори за лојалност капацитет на секоја , почнува
скитници , тоа е како јас открија она што јас веќе
знаев дека не можете да верувате ако не знам, но
моето искуство беше огромен, бешеогромна , тој е
сигурен за себе, беше добар во она што го правеше
тоа, имаше направено неколку вооружени грабежи, се
определив за начин да никого не повредиш , само да
добијат пари.
За што?
Да се живее , се приклучив на овој начин на живот и
во март 1996 година, поточно 28 беше кажано на
потерница , наводно запре само додадете недостасува
воведување на оваа тема, пред една недела беше
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уапсен во superesquadra на Бенфика , јас бевда спие
во автомобилот , сопственик на тоа беше на
воздухопловните сили потполковник , човек кој веќе е
преку странство , јас бев дозирање од habituation таму,
но сепак имаше куќата на врвот, всушност, таа ноќ
бешеРикардо, и украле читателот и се упокои во
колата , бевме изненадени и договорено со PSP
офицери и припадна на superesquadra на Бенфика, но
не ми amedrontei и изјави Рикардо нема да се
исплашат ќе мора да бидат силни и се каже не нана
крајот, не постојат докази за спротивното, но тој ме
предупреди дека полицајци може да се појави , но ги
увери него, му кажав дека тоа е во ред, премногу пие
виски и сака да спие и не беше фенси ме да си одам
дома иживеел во близина.Ова се случи , тоа е најлошо
сомнение дека еден човек може да се чувствуваат кога
тој учи и обучува сегашната ситуација која може да се
случи на тој ден избегала со мене.Тој би можел да ги
почитуваат моите правило дека нема што да каже, но
тие не беа убедени и отиде да ги добиете сите
воведува автомобил во близина за да се види дали тие
знаеле за секој напад, сина CD плеер, но ние веќе
извршил неколку кривични дела преди сите беа
вклучени во грабеж и киднапирање , отиде да се
истражат авенија метрото, ескадрила застана во
мансарда Маркиз, Митрополитот станица од Лисабон,
беа интервјуирани, не реков ништо , не знам
разговорот Рикардо, но како што тој имаше историја
наоткако помина низ една недела претходно во слична
ситуација , јас му се верува.
На тој ден, го напуштивме тоа место, немаше ништо да
се каже, јас верував во неговото сведочење за мене да
се извлечеш , беше земајќи во времето на лиценцата
за работа, но се најдов себеси да добие фонд на
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невработеност , продолжи да се земе писмотоотидов на
кодот, јас веќе бев во возење , се чувствував добро ,
имав голема забава и тоа беше во времето кога била
доставена со судски зеде потерница , се ќе стигнам
дома , дојдени од салата, обучени повеќе од еден
месец , кога влегов во судскиот реализира, кога го
прашав тимот Маркиз , кога го прашав на Marquis de
Pombal станица не реков ништо , но Рикардо сите
зборуваа , продолжи изјавата, во текот на фазата на
истрагата бешеистрагата на судството , немаше ништо
да се каже за нив , ништо не е докажано од страна на
бесрамна фактор.Зошто не може да прифати таква
одлука , тоа ќе биде како мене предавање , можеби е
подобро да имаат различен став , да бидеме искрени,
да биде кооперативно , се покајат , но јас мислев ме од
мојот мудрост, сака да си игра со правдата,судијата кој
го осуди ми беше човек кој имал проблеми во животот,
една од ќерките почина од предозирање и другите
преостанати деца, исто така одеше припивам до дрога,
ми беше кажано од страна на адвокат, или да ја
кажува вистината или тоа ќе биде тешко да се бори, но
верувавмене.
Таа не ме брани како да се брани , а не знае дека се
работат во легитимноста на задачи кои мора да ги
исполнат , како претставник на законот во тоа време
немал личен адвокат и никогаш не е ми е дадена , јас
мораше да се вработи по апсењето, откако бешеосуден
откако беше осуден ангажирал адвокат , е сите што
сакав да се акумулира енергија, знаев дека е на
крстопат сведоштво доколку не сакаше да ја преземе ,
плати висока цена , недостаток на соработка и
сумираше што на мое големоосуда дури и мислата да
ми го убие.
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Тоа беше тажен ден за мене, јас се заколна во себе
дека ќе преживее сите негативни ситуации кои може
да се појават за мене, беше почетокот на мојот крај за
сè , ја изгубив мојата слобода веќе некое време , зеде
еден тежок синџир и успеале да преживеат.
Тоа е време да се освојат што го научив уметност на
самоодбрана да ја подигне преку мене , сите ме
почитуваат дури и административната власт која е
извршување на функциите на затворот како што е со
ова кога ќе го добиеме нешто што ние треба да се
занимаваат , сесопствениците на парче, тоа е, се во
сопственост на територија која доминира, мислам себе,
така што тие се нареди да го направи она што треба да
се направи за да се продолжи патот на лојалноста, без
оглед на начинот на кој тоа може да изгледа , може да
биде и дека ситеќе биде, но постои потчинување која е
исклучување, при остварувањето на оваа позиција
мислат дека можат да бидат господари на ситуацијата
нема да поднесе оставка, за да биде поедноставно и
кој мора да се живее, е прогнозата на она што тие не
изучува и катастрофиизвршување, не се еден, не два ,
а не четири, беа многу, многу различни нив наречен
распнувањето на повеќето очаен , но јас кренав
моралот , бидејќи секогаш е во пораст, се започна во
мојот влез кога стигнав на IPЛена беше еден гаден,
многу тешко , јас бев полн со гнев и желба за победа ,
дури и не помислил да бега ако тој имал можност да го
стори тоа , јас успеав да ме задржи , сите затоа што
можев да ги почитуваат за ветерани, кои беа IP , и тие
беавистинската столбови за мене за да дознаете на
живот во изолација, guerreei , се мачеше , можев, ако
не беше така ќе биде заборавено, сите ме потсетува ,
секој сака да ме потсети , бев на функција кипот стана
лидер темно и ладноне знам љубов и тоа е како јас го
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освои слава во синџирот, беа ладни акти кои морале да
научат да живеат и да остане на врвот на земјиштето
за да победи.Брзо покажа едукатори, работници,
чувари и директно да ми помогне да победи на тешка
битка , се чувствував поддршка само погледнав во
времето и околностите помош бил варварски, она што
се случи не можело да се случи , се свртев на
ѓаволотсебе , но не бараат проблеми само сака да
живее и преживее, беше време на состојбата.
Изабел беше главниот името на училиштето во кое се
чуваат здрава и пријатен однос со мене секогаш ми
помогна и секогаш, но подоцна почна да стана бес во
мене, но секогаш се почитуваат.И сето тоа се должи на
силниот притисок што го врши од страна на
административниот систем , чие име беше директор
Џон гр.На човекот што дојде од странство, избегала
кога се обидел да го убие , неговата приказна е
познато, имаше неколку години на чело на
администрацијата на лен , додека по мојот трансфер,
го знаеше , додека таа беше човек кој не може да
зборувабеше комуникатор стана заинтересирани во
оваа тема , Изиграни ме боли можеби вина на
пратениците , бев добро -смета во професионални
циклус , нивото на дружење сите ме почитуваат и тоа
директор сакаа врв во кариерата , што е, јас сум тука
дагосподар , јас сум тука за да победи по секоја цена ,
ќе биде во ред , бидејќи тоа е неговата цел , меѓу
другото може да се каже повеќе.Уште една од
причините тој се залагаше е трговија со дрога , тој
ужива помагање на зависниците , но бара размена на
валута , играјќи си со законот, имаше лесна работа моќ
за да се слушне и да се утврди примена на несигурна и
условно резултати иотворен режим , не е лош човек ,
кој оди само на своите не- дегенерирани и го одбрав
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потешкиот начин на начин на кој никој не сака да ги
следи , но го одбрав да го следат, следат патот што ми
беше
предодреден
,
кога
зборуваше
на
дестинацијапати ние хит , не одиме многу далеку од
реалноста , имаше многу соништа и како дете и
соништа беа направени кошмар, и еден пасус во
пустината предвидуваа, го видел мојата иднина , но
бев сите портретиран во сон , дојдов за да
имаатследење од страна на вештерки кои се
нарекуваат како поминаа ме сонува , бидејќи тие
мораа да поминат , моќта на жените беше одличен, ми
помогна, но љубопитноста буди по моето апсење , имав
голема спорот со брат ми и сакашее подобар од него ,
здрава конкуренција и дека сака да биде како мене.Во
тоа време, ние се користат да одат лов од вода змии да
се стремите , ние ќе се игра snooker понекогаш се
соочуваат тешки противници, но ние секогаш се
победи, знаев дека тој е добро ;денес е армиски
полковник .Татко ми успеа на повеќе директна
поддршка кои би можел да даде, им даде , му
помагаше на обука , сето ова бидејќи во тој еден
separação.estamos во средината на мојот влез лен,
беше храбар , само внатре стражарите quiseram-знам
позадина, беше нормален влез ако зборуваме за
животната средина , тие живееле имаше побарувачка
на животната средина, и стражарите и затворениците
сака да победи , постоеше добра директор Мануил, но
бил корумпиран , но не им наштети на некоје
ограничена само на победа и си ја врши својата работа
и , исто така, помогна за три години беше под
јурисдикција на овој режисер 1996-1999 , тој е
отстранет од функцијата директор, но потрошени на
парохискиот
совет
претседател,
но
никогаш
повторноможе да се ослободи од она што го вади од
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лен, беше добар човек , кој се бара за доброто на сите
, а во исто време не им наштети на некој имал треба да
работат по средината б смета убиецот страна, беше
наречен убиец крилоза сите инфраструктура и
примање на посетата во салонот паѓа водата е
резултат
на
недостаток
на
скалата
на
инфраструктурата требаше да биде отворен чадор,
зашто живеевме во еден корумпиран пат до точка
надиректорот прифати втемелени предлог за парите
што може да се истражуваат генералната насока на
затворските служби , избегала и предлог беше врз
основа на терен за обука на аранжманот, тоа е, на
фудбалското игралиште е матна нечистотија песна, Буе
тешкибеше прекарот тоа , исто така, може да ти се
јавам esguiça , но тоа беше премногу добар можеше да
оди, тој знаеше како да се манипулира со системот, го
донесе предизвик корупцијата е да се искористи
времето оставена на средината на казната на казна
затвор од 16 години , од кои осум се придржуваат
довербатајна, но тоа не би се ставил крај на најдобар
можен начин , бидејќи таму беа оние кои беа
повредени , како и би требало да биде дел од системот
, системот е поставен така што мора да има
оправдување, и со тоа помина уште една година,
бешетрета година дека сум бил во Linhó дојде
вистинската дилема за корупција продажба на дрога од
страна на овластени повисокото раководство, сите
ракуваат со користење на затвореник на нивната
доверба, беше моќен дилер на дрога , кои беа sprawled
во животот, со продажба на дрога иметотоа Луј кули,
дури и направи дете во рамките на синџирот , имаше
предлог да се направи компанијата прескокнете и да
се пополни торби платени суштината , дојдов да бидат
поканети да работат таму , не го прифати фактот дека
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мажите кои ја вршат оваа функцијадозвола за плаќање
на дрога и тие беа со парите што веднаш бил пренесен
преку компјутер , тоа е кога вистински проблем се
случи Мануел т .Директорот дотогаш ;немаше многу да
се направи, имаше едно истражување на судските,
имало намерна значење пратка , ние ќе се исчисти
нашиот имиџ , но не успеа да го исчистите сите отиде
во дворот на бар , истрагата на судството беше
обвинет и огромно количество на докази,но јас не
сведочи, не беше дури и повика на тоа , исто така, не
сакаше да каже многу, само ќе ги заштити бебето , се
чувствував јас вредеше повеќе manear причина , може
да се добие нешто од тоа да ме молчат, злото знаевјас
ќе ја плати цената тешко да попуштат.
Врабец стража излезе од затвор услуги, Аморим главен
мораше да се преземе предвремено пензионирање,
Мануел т .Сепак успеа да стигне до претседателството
на парохијата.
Имаше промена на насока , Џон гр.Тоа беше следниот
името што следеше во администрацијата на ЕП Тој
имаше амбиција премногу голема дури и за контекстот,
како тие почнаа работите во одделението да б
преуредување на услови , половина од одделение
беше затворено за работи, јас бев во ќелија со
Карлосбил син на мајката на универзитетски професор,
беше секретар на училиште, но тоа е зависник од
дрога , од време на време , украле торба на
наставникот со цел да имаат пари да трошат , бил
хроничен зависник од дрога се чувствував сочувство
на неговото битие, бидејќиза да ја видите ве губи, не
може да се развие беше поднесе оставка на
потрошувачите , но тоа беше паметен, беше итар човек
само во трговија со црниот пазар е тоа што тие
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испратени, имаше проблеми со нив дојдоа да побараат
заштита кога бев со него во ќелија,но тоа е смешно
никој никогаш не ми кажа или бараа пари , долгови
мораше да плати дури и го бранеше , но бил предаден
ме остави долг хероин на човек, кој има тип претепан
од долгови, јас го прифатив и бешедолжност , а не
стравува бидејќи хероин ме направија да биде дива,
тотална доминација , тоа е од таму, што морав да се
донесе тешко животот да се бори, беше на врвот на
мојот гнев да видите некој страдаат затоа што сите тие
ми даде причина , имавразлични меле бори, не можеше
да ми го направи , јас се здоби со причина, сите тие се
потребни по мојата поддршка да работат и да се
продаваат и се добро за себеси , имаа слободен хероин
задоволи мене, бидејќи имав спектакуларен личности,
беше другар, бешепријател и застана во одбрана на
причината , но имаше многу храбар нешто што никој не
е контрадикторен со мене дури и да биде во
употребата на хероин .Сите тие научиле да ме
почитуваат беа момци во животот на криминал, секој
знаеше , каде што бевме сместени во средината , се
почитуваат самите ме мразат , нудат ме хероин да одат
да учат, беше единствениот начин на кој тие мислеа
дека сум ималда има здрава окупација и да научат,
беше продолжение на циклусот на потрошувачката се
чувствува добро, беше искористена и ме одведе волја
да ме хранат и имаат секс , тоа е идеален начин да се
трошат време во изолација без менеразговарате со
проблемот на секс и добиточна храна.
Јас бил префрлен во Евреите долина во 1998 година ,
јас бев со земање на столар , се разбира , а не
заклучок постигнат по десет месеци се врати на
платно.
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Јас веднаш се упатил во режим казна беше наречен
111 хард режим , каде што ние очекуваме истрагата,
која може да им даде на санкции или дисциплински
последици , платени, ја платија цената на барање за
право што морав да беше да има телевизија, радионо
мене ми требаше сето ова, и сите знаеја името тој
повика да се мојот телевизор , Сузана биле понудени
на мене од страна на мајка ми, тоа беше страшно
бидејќи телевизии секогаш го имав мојот мобилен
.Понекогаш измислена, се стремел да го најмил да
трошат енергија во деновите кога се чувствував слаба,
но имаше бескрајна љубов неа, ќе бидат подготвени да
убијат доколку некој да ми го расипе , јас го направив
неколку пати јас не се чувствувамдобро.
Влегов 111 се слушна од страна на шефот на ланецот ,
шеф Аморим потомок на Мозамбик , но португалски,
висок, тенок, но тоа не беше лошо момче само сакав да
доминираат територија, сакав тивко , тоа е како тој ми
кажа запирасе зборува дека начинот на кој ние или се
досадуваат, реков да може да се нервирам за тоа, беше
во времето заминав во шефот на канцеларијата или од
вашата работна маса , веќе беше сервисира пред многу
години, Крстител стража,пиевме многу, но искрен , не
планираат злото на никој не му беше како шеф сака да
има здравје , јас бев изненаден од оваа стража , се
обиде да го нападне ми успеа , повеќето имале некои
чувари кои беа таму на самото место, и видов
PBXконфузија, rodearam- обиде мене ме удри еднаш,
тие не успеаја , траеше уште неколку минути , но на
инсистирање на нив е мојата сила беше тогаш дојде
чувар веќе во куќата на неговите 50 години, железната
гарда, говорешесо мене, ми рече да престанат и никој
нема да ми наштети, но јас веќе тепани Крстител
стража и шефот на снабдување, Аморим шеф, не ги
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предизвика огромен Дент , знаев дека требаше да се
изгуби, па тој ми рече , ќесо лисици за безбедноста
знаме, бил врзан со лисици од страна на присуство на
главата, тој е нарачување , им наредил на
телохранителите железо и ме возеше до безбедноста
знаме , газдата ми рече да ги лисиците и ми рече да се
влезе во клетката, какоќе биде безбедно шема се
додека истрагата е завршена.
Искрено, јас освоија човек е човек бил шеф , во собата
на пример, како институции кои претставуваат силата
на репресијата , мора да бидат добро контролирани за
сите, така што сите се чувствуваат добро.За мене тоа
беше најмногу човечка глава сретнав , придржувајте
се казни како би било логично , ќе мора да плаќаат за
самиот чин, но , исто така, ја освои својата смисла, сам
да се наметнат во директен животот, морале да
преживеат дури и во рамките на синџиротживееме , го
нарече местото непријатни , се себе идентични фраза,
на местото каде што не постои ништо , ние сме живи
само да се живее , но ние треба да веруваме ,
слушнале за убиството , а потоа неколку mareações ,
овазборот е сленг за употреба во криминал, тоа е да се
каже точно убиство, па јас го извршиле некои ситуации
кои тешко може да падне во затворот , заедно со Rasta
Хуго, Rasta прекар е склучен со 16 години во синџирот,
живееле во соседството на унгарски , го сретнав во
време кога исполни казна во безбедносниот знаме , го
видов еден млад човек веќе неколку години од лен , и
фатени на контакт за тоа ми дава цигара , но оставил
навиди,
бидејќи
бевме
muitashorasfechados
,
foiumconhecimentode околност беше едно време, и не
го видел таму, тој беше таму по крило, б , крило смета
за убиството на , тој беше во одделението, тивок
ветер, сместени затвореници кои работеле и сакашеда
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се смири во затвор , но имаше потрошувачи , трговци и
имаше една која се уште се заглавени како име е
престолонаследник , јас се објасни неговата приказна,
тој дојде до мене , брзо се виде дека прв пат го
сретнав , беше прецизното, chavalo добро, но пивна
диви детството, исто така , од начинот на кој
родителите не, датира од Кејп зелена, ме потрага по
подобар живот, историските врски кои постојат во
знаење и види како има цврстина на тоа што живеелне
доведе живот што беше многу лесно, морале да живеат
во Унгарија соседството на , населба со луѓето најчесто
доаѓаат од Кејп Грин, изградба на куќи не беа многу
добри, но тие нудат минимални услови на не спијат на
улица, да имаплафон, за повеќе мизерија за да се
имаше образование , куќите беа чисти и имале свои
слугинката кој имаше вистинска образованието, но
постои , имаше социјалната нееднаквост, морале да
работат напорно и овие луѓе се добри луѓе , се
допадна

Но, дојде да трае многу подолго, продолжува до ден
денешен , но потоа тој , исто така, веќе се консумира
хероин, а тоа е кога сетив дека не го видел во
quartermaster , ако имаше темно -бизнис, на црниот
пазарсе е во ред , бидејќи никој не им штети на
никого, беше луд време реализирани на прв поглед
дека момчето беше паметна, имаше душа, нејзината
појава беше голем Rasta , диво, но добро третирани ,
што беше сликатапрвиот пат кога го видов , и сфатиле
дека тоа е момче во очите на општеството , се смета
како таква, одметник , човекот кој живее на маргините
на општеството, но сите ние сакале да имаат
гарантирани помош заСАД може да се обезбеди ,
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бидејќи ние може да се заштитат нашата благосостојба
, човечки еднаквост кој е достоен да се каже дека сите
ние живееме со сето ова ќе се создаде , но ние исто
така знаеме дека добро оди рака под рака со злото,
акциите штотаму може да се појави донесе на
потешкиот начин да се живее, тој бил префрлен од
крило по крило, б , беше веднаш до рудникот , тој
беше со мал малку во ќелијата , а другиот Кејп Verdean
, лути , исто така беше веќе во ќелијанекое време по
сретнеме, знаел дека е во ќелијата за долго време
веќе, требаше да имаат различни приказни подоцна
раскажуваат историјата на мал малку дека утрото по
ноќта на трансферот IOTA врати на одделението,го
направи договор со насока , да соработуваат навлегува
во друга глава на бик , е уште еден израз така се
користат во сленг што значи остави виси, за да го
спаси, нема штета беше виден беше во средината и
dávamo- нас доброно Хуго беше на крило б , таа ноќ
ние разговаравме за Pudemo нас контакт прозорец па
така бевме многу блиски, и слушнав многу врева во
ќелијата, ми го привлече вниманието , во рамките на
синџирот мора да имаат перцепција на опасност е тоа
штошто не тера да живеат и што ни помага да победи ,
ни носи душата на желбата за благосостојба , душата
која сите ние сакале да се интегрираат силна душа
полни со храброст и вештина и итрина .
Таа ноќ пред следното утро ние разговаравме преку
прозорецот, како што слушнав врева праша:
- Кој е таму?
Тој го чу бучава се случи , тој ми рече :
-'m Хуго, јас сум тука за повеќе IOTA .
Тоа е начинот на санкцијата , фактот дека тие го
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извршиле тој ден , кои беа префрлени во одделението
б, е рутина беше тогаш дека тој ми кажа кога ќе ги
отворат вратите во овој случај клетки доаѓаат со мене
во одделението , но на новинаритемене да молчам, но
мислев , ова беше Хуго, беше ѕвезда , беше човекот на
моментот, беше зависник од хероин трговците
потребна за да го обезбеди без парите од дрогата ,
беше задолжителна, тој го бараше, еденбунтовен
момче од огромен начин , тоа е кога на напад се случи,
јас ја остави вратата отворена не излегувам, но знаев
дека ќе дојде, знаев дека имаше некои што тлее по
средината, сленг збор , исто така, јаглен, што може да
се сфати каково жаргонот на криминал рутински случај
на одење во дождот се навлажни .
По напуштањето на клетката, не ми нормална рутина
за преземање појадок , а потоа одат со воз, одат на
училиште, одат на училиште појадок тоа утро е , чудно
да не ги види , бидејќи мојата рутина беше ова беше
за пребарувањеисто така, беше зависник , но не беше
вистински зависник, но веќе направија грабеж и дека
изнудувале пари во текот на утрото дојде да ми каже,
дека момчињата кои беа , исто така, корисниците биле
повикани пираните , барајќи живот на начинповеќе
чесни , но секогаш се лажни поради зависноста од нив
, исто така, доведе до тоа, Хуго беше за безбедност
знаме со мал малку , но се појави уште еден Zé
топката, Ангола живеел во chelas никогаш не сум имал
добар "чувство ", со тоа затоа штодале тренерки
панталони, а Емилио висок соседството и сака да ја
украде Емилио , знаеше дека неговите панталони мој
ме предизвика неколку пати, но јас никогаш не се
јавиле , никогаш не даде значење тие имале голема
борба на Емилио соседствотовисоко се зголеми дури и
таму на врвот населба беше вулгарен , беа исти
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создавање и сакаше да го брани или беше моја ,
сакаше да ја брани честа да биде парохиски однос на
детството врска, а потоа следи уште неколку други,
пророкот , исто така одсоседството и тоа беше таму ,
кои даваат голема борба :. Zé топката беше стабилна
тежи околу 90 кг , Емилио беше сува човек ,
африкански типичен како беше потенки застана во
одбрана на честа , се соочи со ситуација, Зи wantedтопкатапраќањето на 3-ти кат , каде што беше даде на
дискусијата, тоа не е лесно, но знаеше дека имаше
зајадлив да живеат и да преживее прашање.Откако ја
Zé се донесени во панталони тренерки и да биде со
нив во раката, се разгледуваа;Знаев дека Емилио ќе
победи, но никогаш не помислив дека ќе заврши како
Били топката сакаше да го испрати на 3 кат , ја
зграпчи нозете, Емилио го направија она што сте го
научиле, во вториот случај, кој ми требаЗачувај,
зграпчи неговиот врат принудени да се скрши, што е,
во моментот кога ќе го дофати вратот не се големи, таа
имаше парапет лица или ќе влезе во клетките, што и
да е и не нудат голема сигурност, во овој случајстана
непостојана, уште од првиот момент јас мислев дека се
случува да падне, што се предвидува да се предвиди
акција, но тогаш мислев и сеуште имаше неколку
секунди по гледањето и планирани и мислев дека тоа
нема да се случи , но тоа се случи,Емилио зграпчи
неговиот врат и не нека оди повеќе, и сила топката Џо
не, тој ја комбинира два монументални сили, не бега
кога е во право, дека секогаш е нашето образование ,
паднал од 3 кат на мислатаоштетување била поголема,
па дури и мислата на некои од нив може да умре во
таква ситуација, но за среќа биле спасени, причината
на сила секогаш победува Мислам дека тоа е живот, јас
сега стана малку на оваа тема, со цел да се објасни на
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целиот пат тоа беше направеново овој контекст ние
секогаш ќе состанокот луѓе , ајде да се задржи на
контакти , бидејќи тие се она што ни помогне да се
разговара за да разговараат за сите ситуации е добро,
ако се гледа и направено на овој начин , ние дури и
може да има живот поврзан со зависноста од дрога, но
ние се чувствувамедобро, затоа што ние сме зависни
од дрога, но ние сме луѓе кои разговараа за теми од
многу различни теми, од најбаналните тема, од
наједноставни како што се фудбал на повеќе научни ,
читаме доволно, така што можеме да разговараме
подоцна , отсекогаш била нашата силна беше
прочитан, сега и остави повеќе тука пред само сакав
да покажам зошто велам јас никогаш не сум имал
добар " чувство" со Били топката , топката Зи левата
рака , на Емилио не се случило ништо, не е повреден ,
но тоа беше денот за спиењево болница за
превенција.На Zé топката сепак беше околу 3 недели
во затворската болница , тие го стави во рака платина,
беше најмал болест што имаше, јас бев искрено мило
да се види дека избегала , јас ти прости на акција, но
знам дека секогаш доби злобамене, но е подготвена, го
сфаќа ситуацијата , нека оди.
Тоа беше ден во утринските часови , можеби ќе биде ,
исто така, 11:00 Zé топката отишол на безбедноста
знаме , знаев дека Хуго беше со него , не го видел
неколку пати, беа во сферата на безбедноста павилјон
доведе до санкциипоцврста затвор значи се нарекува
куци, е изолација , не мора да има нешто од ќелијата ,
освен основните работи , Терес крпа, а Терес листови,
Терес книга да читаат, не може да има запалки клетки
и ќе се затвори23 часа на ден, тоа е секогаш тешко да
се надминат , но само за нас навикнати на овие
санкции, бидејќи ние го положиле пред, живеат во
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казната , казната да биде во живо таа ситуација, но не
сакаат да живеат како што знаевмедека оние кои одат
на дожд се навлажни .
Сето зло беше тоа и со завршено казната и работите ќе
остане на тој начин , но не и во Хуго напад избоден
двапати во стомакот на престолонаследник , се
третираат на лош човек , да украде малку , некои
грама хероини околу 30 приказни, ќе биде околу 10
грама , човек кој ќе ја плати цената на нивните
DAUPHIN прекар, шепи , шепи , бидејќи тој беше
уапсен за напад на возот, направени на мртви, беше
многу зборуваше за и познати во тоа време ,
нападврвот, бидејќи се работело за многу пари , тоа е
прекомерен износ на време биле конвоите носи пари
од банките помеѓу Синтра Лисабон.Нападот се случи
дури и таму надвор од Синтра воз Лисабон и имаше
мртовец, но тие никогаш не можат да докажат дека тоа
беше тој кој го извршил убиството на кривичното дело,
никогаш не биле во можност да се покаже дека тој е
вистински лидер на убиство, но беше осуден и
наднеговата затворска патување зеде неколку напади
со што ќе дојде и фатени со дрога, тој не даде лекот за
секој победа, што е, тој се продаваат , тој се чува себе
лекови, организира сефови во внатрешноста на
клетката , само со chibadela тие би можеле да
постојатдојде, но ова е за сега.
Како што тој прекар на рак беше доделена тој прекар
со тоа што не се врти нешто да е некој , а не им даде
некој , тој знае дека една рака може да се мијат од
друга страна, тоа е, тоа би можело да се даде на
победа би можела да помогне прилуѓе го праша за
помош и Хуго беше тешка момче беше припивам .Потоа
следуваа низа по овие настани, престолонаследник
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бил префрлен во Коимбра , мал малку вредност на
Евреите, како и јас, исто така ;беа во 1998 година
посоодветно 27 јуни , ме одвои од Хуго тој беше во
друга ќелија , постоеја фактори што доведоа да го
стори тоа , други сопствените другари , кои побарале
беа пираните , бидејќи секој ден ограбени околу 3040
грама пушење и конзумирање , привлечени од толпата
, бидејќи тие се секогаш ориентирани, се нарече текот
на зависноста од дрога и тогаш кога тој замина куци ,
решивме дека ќе остане во иста ќелија , но овие
пираните секогаш зборувал лошо за менебидејќи за
нив бев повеќе од судрат на патот, ги зел шаване соба
затоа што знаев дека е вистинската кучка , привлече
пријатели , бидејќи знаеше да ми даде живот.
Тој знаеше да ми даде на ситуацијата контекст на
веселост и тоа е овие луѓе кои живееле во такви
околности со мене во моментов, тие рекоа зло за мене,
зборуваше лошо за мене, се со цел да се добие корист
од тоа што на дете средена, сака вниманиеи тие сакаа
да се во центарот на вниманието на нив, така што тие
би можеле да бидат тие се добри , а тоа е, секогаш
имале сурфање, јас не се мачат со неа знаеше дека
животот е како секој сака да биде добро и да биде
благодарен за вашиот приход за користсопствена
земја, но секогаш биле оние што некогаш е потребно,
тие исто така ми е потребно, ние стануваме обединета
сила, тоа е, се осигурени ако сакаат некои би напад
наша помош, но тоа , исто така, ќе треба да плати и
тоа беше времејас бил префрлен да се земе курсот во
еврејските долина, веќе имаше два или три месеци на
работа кога Rasta Хуго бил префрлен во долината на
Евреите
пристигна
го
доби
како
брат,
за
пријателството кое веќе имаше со него , постојат
четири крила водолина еврејски крилја а, б , в, г , се
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најдов себеси во г , беше во одделението со
престолонаследник веќе беа префрлени од Коимбра на
Евреите долина и тоа е моментот кога јас реков да Хуго
ако сака да остане во мојата ќелија,тој сака, но има
уште еден проблем што тој се плаши , бидејќи тој е
веќе се обидува да го убие престолонаследник во
ленено платно , покрај тоа што му даде два убоди сака
да испрати човек на 3-ти кат долу тука и неговиот
братучед , Бенто , спречијада го стори тоа , но тој не
ќе остане со мене во мојата ќелија, не затоа што тој не
сакаше , туку дека се плаши од одмаздата на
престолонаследник , веќе направи неколку нешта во
затвор, имаше смисла, беше човек кој беше лесно да
се одмазди познат како таква, тукуму реков да го
заборавам дека човекот нема да ви успее , никој нема
да
се
одмазди
,
имаше
добри
односи
со
престолонаследник му кажав неколку пати дека не ми
се допадна она што се случи со него и тој ми кажа дека
веќе заборавени.
Правев на курсот, и овие трансфери дојде од едрење
случи во Linhó Rasta Иго и кадети беа обвинети во
убиството што се случи во крпи.Ние бевме многу млади
сме дојдени лен може да се спомене името на сите нив,
но јас не само што ќе се спомене имињата на некои ,
малата
малку,
Џонсон
,
вистински
фудбалер,
претставени сите селекции синџир каде што беше или
поминале на toniгалеб , биле пренесени од страна на ,
исто така, имаат направено неколку напади во Linhó на
трговците, исто така, беше Зи да , тоа сум живеел
доволно со него, не е уапсен , живеел со него под ист
покрив, со umasraparigas , chavalas имавмојата тој
својата имал.
Но, љубопитноста на оваа приказна беше обратна за
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мене, одеше со една девојка која го јаделе коњ и таа
самата проституираните за тоа прашање се две
проститутки , не сакам да живеам зависи од жена, но
ми се допадна толку далеку што да се живее со него
.Јас само се консумира кокаин во тоа време, не се
многу и таа хероин и кокаин, но се чуваат односот ,
сакаше неа и да Zé и Ана беа , исто така, зависници од
дрога и љубопитните на оваа приказна е тоа што јас
секогаш се каже дека за да Zé за него да ја напуштина
коњ, секогаш рече дека нема да користи хероин,
подоцна ми дојде да се занесе во синџирот и во тоа
време јас бев во еврејските долина, таму беа Rasta , на
мал малку живеел добри времиња, имаше многу многу
материјал вона пазарот, тоа е, имаше многу лекови и
Евреите долина е почитуван синџир, преку која многу
мажи осудени на максимална казна и отсекогаш имал
репутација за да биде опасна верижна , отсекогаш
постоеле и таму се случи убиство, па тоа беше еден
синџир сотежок слава.
Како што имаше многу материјал на пазарот сите сакаа
да го продаде за да се обезбеди со повеќе материјал ,
таму почнува со спорот меѓу престолонаследник и
вистински Пинокио најде уапсен за меѓународен шверц
на дрога , бил водач и како човек веќе имаше
рекордво
северниот
синџири
јужниот
дел
на
Португалија , а тоа е , кога почна повторно не сакате
да видите или знам.На Пинокио посвети на Хуго многу
лекови за да победи на престолонаследник , тој влезе
тој насилно нападнати човекот во соблекувалната ,
сите за доброто на завист ;на престолонаследник
продаваат поголемите пакети и се послаби , тоа е
причината зошто Пинокио платени да се победи на
престолонаследник .
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Тоа беше настан кој не беше многу пријатен, но дојде
време , но , исто така, објави внатрешен регистар и го
издржал повеќе казни , почнав да имаат проблеми,
почнав да се гонети од страна на marcão прекар
поединец, тој се најде себеси заглавениза убиство на
неговиот брат, а како што ми требаше да пушат секој
ден започнува да прави колекции и беше еден од оние
збирки што marcão се појави, не сакаше да ми дозволи
да ги земе парите , тој се најде на право како што
имаше повеќе од годинисе ми се возеле на лента што
се сакаше да ме избегне да не се земе пари од
наплатата , бидејќи тој исто така беше таму за да
добијат пари.Имавме размена на зборови во кое тој му
покажа на физичка сила , но ништо не се случи
излегов со OM јас пари , само што тоа беше почеток да
се направи непријател , дојдов да се направи еден
фудбалски натпревар во кој бил вклучен волумен
одтутун за тимот кој победил, тој беше во
противничкиот тим се најдов себеси си игра со група
кои дошле од лен, рудникот беше направен од страна
на toni галеб , Хорхе, на Џо Луис и спортистите и
знаевме што бевме и игра, сакавме да го победи дури и
по цена да се потцени противникот и тоа е она што се
случи , се загубивме , ние загубивме играта, бидејќи
јас бев на чело на залог, беше ангажиран мојот
телевизор на алчноста да се направи волумен, тој би
извршени во Рамон,на цигански, имаше долга
евиденција беше човек хит во средината, како што не
сакате да го загубите рече не плаќаат, тие chatearam е
за сите мене и побара обемот на тутун , но занеме , тоа
беше тогаш дека овој човек marcão продолжи дасакав
да кажам дека обемот и прифатени , бидејќи тие
немаат причина биле комбинирани во играта, беше
еден спортист, секогаш се бореле за правото и да се
101

избегнат
проблеми
при
па
мораше
да
се
избегне.Продолжи , но овој човек секогаш продолжува
со обидот да ме провоцираат ;Постои ден дека сум бил
да оди во текот на столарија, и затоа отидов таму за да
Евреи долина , тој ден неизбежен случи, стражата,
беше ми се отвори во ќелијата , тоа беше ретка да се
добие на мобилен ,но, тој ден бил незадоволен ,
доколку не пушеле доволно дрога е да го напушти
градација да се спушти на курсот и ќе ги покрие чини
дека ми marcão , ми даде брзање , бидејќи како што
беше фрустрирани и , бидејќи не е историја ,
провокативна предметмене, јас не се двоумеше desferi
удар и тој реагираше , но немаше шанса веќе изучува,
беше борец, но беше очајна да предизвика она што се
случило , беше сензационално, односно да не се
исполни било казна , бидејќи тој беше таму за тој
денраководител на одделение, Едуардо, беше неговото
име , човек околу шест метри висок , физички силен ,
беше чесен човек, тој беше човек праведен и го остави
во тоа.Продолжив на курс секогаш внимателен на секој
напад врз негова страна, бидејќи јас бев свесен дека е
преземено некои време за мене и , како што
провоцираат, ме precavi , она што сите го имаат
инстинктот, шесто сетило здравиот разум наречена
жените, ноисто така, мажите имаат.На шесто сетило е
неочекуван, е да се знае како да се игра и да се знае
суштество и почитување , ништо не се случи после тоа
, се обидов да го следат примерот , но не можеше ,
бидејќи моето срце беше силна, беше обезбедена од
страна на Хуго Rasta , еден од најпочитуваните луѓе
вовреме дека сум живеел во изолација , не само што се
смета за прв затоа што првиот , јас ;сè што научиле ,
храброст излага , како што имав храброста и јас веќе
поминаа , се апсорбира , се апсорбира храброст да се
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знае дека таму беше воин , лојален човек , поет ,
човек кој сакаше поезијано, дури и дека сум бил
подобар од него.Јас би сакал да се слушне , јас го
сочинуваат многу стихови, а нив посветен на него , јас
бев најдобар, беше харизматична личност на времето
во кое тој се стрча , беше луциден , беше силна, тоа е
ненаселен, доби одмазда во средината на теренот,
каде што живее со останатитезатворската популација ,
фатени многу, но сето тоа беше мирни луѓе , луѓе кои
работеле, но не и мене .Кога јас престана да работи и
се разбира , станав она што ние не сакаме да станеме
лавот на темнината , се вратив во ленена , тоа е кога
сè напредуваше за мене, бидејќи јас се врати дома,
каде сум бил и го совлада,имаше потврда на моето
битие , повторното раѓање на областа имав некогаш во
таа куќа, бидејќи тој го чуваше на почитувањето, тоа
беше тешко да попуштат, па решив да се погледне за
најлесните начини да преживеат тешки што го најдов.
Тоа е централно снабдување на Лисабон, сместени
сите видови, motherfuckers кои постојат во животот,
некои се свртеа кон криминал случајно , други се носи
на кривичното дело од страна на свеста, таму секогаш
беше и добро добро фактор , не се плашат од ништо ,
но менеисто како што тоа веќе го направи се што е од
тоа да биде добро, пријател , заштитник , помирувачот
, кои се разбере сите ситуации , тие беа огорчен, која
се вели дека од страна на оние кои ме desabafavam ,
зашто почувствував големо сочувство , имашедонесена
на чувство на единство и не сакаше да оди во
разочарување.Отидов на мојот начин да се добие
условно , но сепак имаше некое време да ги искористат
предностите на условно, донесов одлука дека нема да
направи нешто што ми штети , но јас ќе работам за
слободата, станува комплицирана, бидејќи сите се
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соочи со добра командаструктуриран од страна на
насока, но би можел да се освои се што е со таа
насока.Во тоа време не ја прифаќа дека причината што
беше донесена од оваа насока беше толку тешко, беше
авторитарен режим , за тоа не беше да ја прифати
шема , со намера да се ослободи побрзо синџирот, но
стана уште потешко, но јас ја напуштиза да подоцна
читателите, така што тие може да се разбере целата
рута дека не гума на повторувањето , тешко да
попуштат, како и беше време на транзиција Мануел т .
;директорот кој го најдов , беше заменет од страна на
Џон гр.На човек кој дошол од Макао , поранешен
инспектор за судски , човек кој живеел напад од
страна на мафијата , која беше основана во Макао ,
наречена 24 мамат , имаше некои мртви чувари на
работа,
бидејќи
таа
му
припаѓашепортугалски
администрација, тогаш зошто да испрати засилувања
јавноста да му служи на народот .
Пострада нападот, избегале, но неговиот телохранител
бил убиен , се зголеми , дојде до администрацијата на
платно , исправен човек, тој ми се допадна кога ме
виде , тој ме испрати да се знае дека тој имаше
доверба во мене, но јас не се грижи , бидејќи тој
имашеидејата за трансформација на себе се смета за
крал скорпија , оној кој има отров во крвта, го повикал
и за да не повикува , ја изгубив .
Започна минималната казна во домувањето ќелија,
беше казна, тоа не е тешко, се смета за многу
нормално казна во друштвени темпо во рамките на
синџирот , но за мене тоа стана ноќна мора , не ја
прифати оваа казна.Режисерот Џон гр.Тој продолжи да
ми да разговара со мене , да ми помогне, не ја прифати
таквата помош, се има доверба во верувањето дека тој,
104

како што беше во право, тој бараше во замена
директна соработка на она што сакав да знам, јас не
бев подготвен да го направи тоабидејќи никогаш не
бев јас соработуваат во овие услуги, но тоа беше
неговата изјава за тоа како тој беше добар човек .Оваа
казна, во најлош случај, сепак добија две психотропни
дојде до мојот прозорец беа: ловец, на Chibanga и
пирана , бил ловец кој ми даде две психотропни
лекови, потрошени на услугата дипломиран, беше
човекот кој ми бешепреземат за да се биде во казната
ќелија, Сампајо беше неговото име .Бидејќи ефектот
на психотропни сè уште беше во мене , лути ме види
Сампајо подава во предниот дел на мојот мобилен , го
оставив на целата клетка , доби оган на душек,
заминав, кога стражарите биле помагање на мене , јас
избегав , отидов во дворот , фатенистап и два камења
и имаше напишано во десната рака , одмазда , суров
желба.Тој ден е подготвен да го убијат стражари или
кој и да беше тоа што добив во мојот начин, но тие
биле паметни , како и секогаш , дојде да разговара со
мене , тие немаат друг излез , бидејќи знаеја дека сум
бил гневен и имаше една цела крилобранат себе си ,
ако јас така ја прогласи , но не беше на моја сметка ,
како да не можевме да се бориме без причина, по
неколку часа ја прифатив откуп , односно на рокот кој
заврши преговорите и така јас навистина не се
исполнети,прифатено дека тие ми даде 20 дена во
дисциплинска ќелија, кој е несмасен , бидејќи таа
беше таму дека се сретнав со Алфредо м. , PSP ,
поранешниот goe , фокусник бил парохискиот , го зеде
државата да врши функција на пример, за да ја
стартувате функција вомафија, беше тешко човек,
бидејќи тој веќе бил измерен просек боксерски
шампион , знаев дека тоа добро, а тоа е кога , кога
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паднав во дисциплинска ќелија, имале една епизода
кои не сакаат и кои би можеле да го преземат својот
живот , какоимаше историја со црнците , кои беа
дојдени за да се задоволат со дисциплински санкции ,
беше дива време, јас веќе знаев што се случува за
успешна и рече гласно дека јас не би papar тој број да
биде
претепан
од
него,бидејќи
насока
беше
сомнително, беше направен мафијата на сите црнци
кои паднаа во казна и извршиле или се преземени
некои казна поради непочитување на чувари или
услуги, вработени или насока, ќе се плаќаат со
Алфредо м. , тоа беше екс-psp , екс- полицаецот ,
знаеше многу од нив и го знаев како таква, туку да се
прогласи гласно и зборуваат директно за морски, ми
даде трска , паднав во казна , знаев Алфредо м.Ќе ме
има, но тоа е каде што не беше во ред .Тие се обидоа
да ме убијат , кога се упатив кон бањата за капење ,
не успеа, беа со него уште двајца полицајци за да се
заштитат кој доби ништо против мене.Тоа беше
времето кога покажа волјата на Мојот причина за
живеење, биле inculcated со оглед на тоа што
парохиски , затоа што сум живеел во соседството.
Рано изгубив татко ми, јас станав возрасни порано ,
таа дојде да се рефлектира во животот, кои потоа зеде
, не е искуство е трансцеденција на иднината, таа паѓа
на начинот на живот на создавањето и кога е тешко,
што се барада имаат потешка образование , рано зад
она што очигледно никој не сака да сакаат.
Тоа е кога го поминаа фазата на marcão , тоа е кога
почнав да сакаат повеќе причина, мораше да има
одлуката да се здружат ниво и насока, но знаев дека
во средината упад надзор кој бил составенод страна на
чувари и менаџери, го зедов тоа, мора да се добие и
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влијае друго битие , но тоа не беше ништо повеќе од
едно суштество како мене , понекогаш тоа е прашање
на можност , јас се обидов , се обидувам и да се обидат
да се душата на португалски , јас сум долупортугалски
трка на храбри раса, го заповедал во светот , постои
наследноста е очигледно.Понекогаш ние се направи
следново прашање, зошто постоиме , што сме ние , кои
живееме , се прашања на кои донесе сомнение да се
живее, но знаеме дека мора да победи , е сите во
собата да биде така, отидов на мојот начин затвор , а
подоцна поmarcão на борбата беше проследено со
појавата на група составена надзор сервиси кои се
вклучуваат затворските чувари , добив добри луѓе ,
добив сè, но искрено тие , исто така, само сакав да се
живее, никогаш не сакаше да ме повреди и јас сакав
да се игнорира , постои почетокотне научил дека не
секогаш може да се победи, беше непријатни и место
каде што животот е безвредна , нема интерес за
вреднување на вистинското значење на човек кој не
служат .
Служи, им служи на сите тој мораше да служат , јас бев
послушен, знаев дека во политичка моќ, општествена
моќ , репресивната моќ секогаш постои едно нешто
што треба да знаете како да го прости.Јас би можел да
биде херој признати од страна на нив, се врати
вредноста на Евреите да бидат протерани од курсот,
враќањето на Евреите долина, лен пречека истата
раководство , бидејќи тие се она што јас не сакам да се
најде, ми се бунтуваа против сите коефициентиза сите
што го донел , тоа беше направено , живеев со сето
она што јас можеби ќе треба да направите за да мораат
да преживеат сето она што може да се соочи поради
непријателите беа моќни беа потрошувачите од сите
машини, ги нарекуваат пираните , т.е., требаше да го
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преживее
сите
,
имаше
дипломатски
дел
,
воспоставување на односи, односно , ние имаме
наставник, мора асистент , психолог , лекар и правник
, што е за нас дека ако постои навистина нема што да
каже.Само живеат во моментот на моментот околности
се едноставни луѓе кои се задоволни по своја волја и
јас сакам , платонска љубов , кои се наметнуваат во
средината на тоа што , во овој случај еден човек , веќе
ги имаше сите задоволства на животот , близокжена и
натаму останува во мојот ум во мојата душа во мојот
живот, имаше интензивни страст, најтрајните односи,
кои може да постојат, кои се проширени.Љубов ,
забава , љубов суштество е потребата да се сака да се
биде по волја да преживее.Во извештајот е во право до
последниот услов за да се , како што сите ме знаеја ,
тие сакаа да ме стави на тест , јас се соочуваат сето
она што мораше да се соочи со оглед на најлош
кошмар , научивме пред спиење приказни се татко и
мајка,за да можеме да живееме во хармонија и
благосостојба , со цел да преовладуваат на
благосостојба и власта се зачува подароци на
наследноста од раните денови на се , иако сето тоа е
апсорбирана од големината, пространоста е огромна ,
ако се зборува за брак, еднаквоста направа битие.Сите
ние сме обвинети во мисија , тоа продолжи, ќе
продолжи да расте , да продолжат да се види да расте,
со ноктот, точноста на акција моменти, за кои јас мора
да има точност.Тоа е со простување, животот
продолжува како што мораше да продолжи и се чесни
луѓе , вистински , сè беше одлично , добив луѓе
способни за ништо друго, е утврдено дека се ' затоа
што требаше да живеат како што имаше, но тие сакаа
да бидат попаметни, ги престигна на сите, јас бев во
можност да се комбинираат на нивната снаодливост кој
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ми беше мудрост, беа расипани , но секогаш сакав да
бидам повеќе од мене , но јас conjuguei нивната
снаодливост , научил да свири , исто така, одигра со
познавање на нив со моите.Продолжи да живее во
изолација , затворен , беше тешко време, без убавина
што можев да видам, нема сочувство кое морав да
имаат , знаеш дека патот бил отсуство.Никогаш не
сакав да се повредат никого, само сакаше да ме пушти
во живо, тогаш отидов во битка што беше константен,
бидејќи сите од нив биле силни, тие сите беа луѓе, но
јас сакав да го знам тоа, ниту пак имаше нешто да се
прави со остатокот на приказната , која ќепомине.Беше
тешко за моите другари , сите од нив , не изберете
некој само сака да го задржи хиерархија затворот и се
чуваат сите ме почитуваат како што сакав , но јас исто
така, нека живеат беше во мојот сопствен начин , јас
лек за пушење и тиеможеше да оди добро, некои луѓе
плачат мене да се запре, бидејќи патот е храбар, на
потешкиот начин да се направи во затворот немаше
друг избор, тоа е нема бегање, победи или ќе
умрат.Сето тоа е направено од страна на убедување
дека отидов , би можел и покрај сето тоа , се најде на
потешкиот начин , знаев дека може да си замине во
средината на реченицата, се знае дека тоа , исто така,
може да ја напушти на крајот од реченицата , обратен
сите, или не се грижи ,поради тоа што беше добро,
имаше синџир под моја команда , беа сите мои
соиграчи, тоа е кога ќе ме налути повеќе од чувство на
благосостојба, знаев дека имаше сојузници.Отидов на
патот на злото, беше протолкуван како таква, јас мене
мислев на лав, но е зависник од хероин, тешко нешто
да се направи, да се консумираат.Отидов во борба ,
борбата дека не постои еднакви, се соочив : судии и
професори и асистенти , шеф чувари, понекогаш
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корист со нив, но тие не беа многу, но не е доволно да
се каже дека бил во право, за следење прашањеми
донесе некој проблем, најголемиот проблем на сите
битие , јас сум или не сум, сакате или не сакате , тоа е,
се 'што можат да се стремат , е продолжување на сите ,
тоа го научи , па дури и подобро, дека живеел

Станав она што сум , а да се биде смирен, заеднички
јазик , кој знае како да се живее , Јас сум смета за вид
, еден кој оди и мора да се хранат , станав вистински
ѕвер, никогаш не се соочи со синџирот на ист начин ,
станавсовршен убиец секоја ситуација , како што беше
да се живее, и тие знаеја бев подготвен да го убие да
се живее, како и секогаш го одбра вистинскиот вид ,
која доминира во сите ситуации, јас се заколна во себе
дека нема да ги направи штета ако тие не меправат
зло.Ајде, збесна , секогаш внимава на сите движења,
или реакции , да бидат тие кои се тие, глобални
партнери , кон нивото сите опфаќа целото суштество
во светот на правдата, за сето она што го платиле
тешко цена да се плати засето тоа е сите се стави во
мојот случај , сите ме знаеја и јас исто така знаеше сè,
беше совршенство на играта, беше унија , Унијата на
оние кои живеат и е во секојдневен контакт со
населението, без оглед на ситуацијата ;Тигар како што
беше и не може да се прости , се плашеле мене ,
всушност, беа угледни за мене, тоа не е ништо да се
направи, ние зборуваме за затвор, се работи за многу,
вклучува вредност, која е тешко да се победи ,
слободаосвен ако ние не треба да се оди преку
најтешките ситуации од животот viciações , habituations
кои можат да донесат претерување кога се зборува на
консумеризмот, консумерски SOMO суштества како што
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стана непобедлива ѕвер ме autointitulei лав , се бореа
еднаков ѕверовимене со мудрост уште тешко, но јас не
може да се прости .
Тој знаеше дека има многу деца на мајката и животно
искуство е поразличен, некои биле деца на добри луѓе
, а други беа деца од сиромашни луѓе, како сето ова го
потврди присуството на сите дека општеството има да
понуди, нека прошеткаслични ситуации не прават
ништо, секој треба благосостојба , ние живееме во
општество каде што секој сака добро, но сепак тоа е
убавината на гледање на следниот , близина, ако дојде
од десната страна, јас ќе ви се добро , ако дојде од
страна на злото, злото ќе се примаат и ќе ги преземе
со сè, од сите мои злото да биде, но јас исто така знам
дека морам да одам , не може да биде толку тешко, тие
се повеќе од ОК мајки , јас , исто така, да се
почитуваат , распоредени по правило за сите еи
знаејќи дека кривичното дело опстојува и потребите се
големи , паднав во настаните , станав т.н. зависник од
дрога , кои ги презираат сите , но имаше вредност и
беше призната , никој, никој не ќе го пропушти ме
почитуваат независнослабоста тој се чувствува во тоа
време.Тие сите се поздравуваа и ме почитува, сака
повеќе од мене, би требало да биде на пример, ќе
треба да се детски, нежните и љубов.
Јас ја платија цената што не ги покажува она што сака
да ме види , јас бев тешко , јас бев груб , јас сето тоа е
во корист на мојата одлука , може да има повеќе
корист, па дури и може да имаат корист од повеќе во
сè, како мене, chegavam- меда се избројат на една
соништа , но станав ѕверот и сакал да биде.Тоа беше
во ситуација во која живеел, комплет, изолација,
имаше жени , исто така, беше обземен со сите
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платонска љубов , ги сакав , ги сакам.
Тоа беше за сите што живеат во моментот , имав
голема платонска љубов и страсти , исто така, до точка
на контакт, но јас се избегнува секогаш го уништи
нечиј живот за мене да добиете убава задоволство , се
најдов на потреба, јас бев заглавен , неќе го уништи
животот
на
сите
,
ако
не
ја
расипам
рудникот.Продолжи љубов , јас продолжив да сакам
како што само тој може да биде, сите беа , му припаѓал
на мојата љубов, затоа што сакаше мене искрено ме
почитува , јас не живеат добро , бил уапсен, тој
знаеше дека тој мораше да се бори за да победи
сетоимав изгубено слободата , но тоа е кога не знаев
запре, насоки, работници , педагози , чувари сакаше
да ја скроти , би го разбрале , но јас , исто така,
мораше да се запре, запре сè , крадењето , за
конзумирање, набесчестиме животот на друг , но јас
секогаш биле добри , никогаш малтретирани, никогаш
spanked некој ако тој немал причина да го стори тоа ,
па дури и ако тој ќе биде тешко за мене да се направи
, на самото човештво, секогаш го зема предвид
морални вредности,вредностите на секоја сцена,
бидејќи јас сум исто така , но тие знаеле дека се
случува да имаат најголем ѕвер никогаш не бил
пронајден , но тоа е сите во собата за мене, бидејќи јас
сакав , јас ги остави во исчекување, страв од нив да
дојдатда се изгуби.Сето тоа е целисходно , е
целисходно да се подигне, консумираат и да се
доминира во почетокот реализира ова , дури и пред да
влезат во затвор, беа тешки часови, денови што
никогаш не положил, години што треба да ги исполни ,
бидејќи тој го совлада контроласитуацијата беше доаѓа
следно , дојдов да се игра, но шега беше правам
лице.Бидејќи мајмун да играат, претставата беше
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мајмун пичка на мајка си , умирав шега , зашто знаев
господар.Тоа беше денот на вежбање, сакав да се
обучуваат малку и јас му предложи да се воз со мене,
беше слаба фигура, беше само за забава , стегнат
вратот, тој ја изгубил свеста , но во тој момент
почувствував стегање во мене несакав да го направам
, како што беше за да бидат прикажани , играше ,
погледна во него стана и одеше со мене, јас му реков,
ако тоа е во ред , немаше одговор во неслога, но кога
погледнав
добив
чувство
дека
навистина
имашеминатото нешто, тој ја изгубил свеста .Тоа беше
вишок на доверба , не знам мојата сила и таму почна
пеколот која имала , станав и погледна во него и му
рече:
- Дали сте во ред ?Ме остави загрижени.
Секогаш го покажа сочувство за момент, не со цел да
се наштети , гледав дека сака да се смири сето зло, тој
погрешно обуката беше претерана од моја страна , го
заврши до убие , беше во надеж дека еден денЕвреите
долината.
Се надевав дека Евреите во долината ќе живеат , беше
едноставен забавно за мене , дека е, тоа беше пракса
на кои јас не бев подготвен , мојата сила беше во полн
ек , во кој доминира , бидејќи знаеше господар, но
како и во животот иманејзината цена, што ги плаќа
висока цена за друг човек во синџирот, се држиме до
5/6 од казната , што е, секој затвореник од една
реченица на повеќе од шест години да се направи
употреба на 5/6 , е закон .
Но, ние мора средината на казната, 2/3 и 5/6 под
следи .Излегов на 5/6 беше сите програмата направено
за мојата биографија во животот на изолација ,
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затворен , се занимаваа со добри луѓе, луѓе со кои сум
се занимаваа , беа дел од раководството , луѓето
додека можев да сакам, ако тие сакаа да , а потоа
одтутун и не помина таму се чувствува огромна омраза
кон овие луѓе.Тие се луѓе кои ми рече ништо, само
раководството карактеристична улогата што ја одигра
.Имаше заменик бев Почитувани, беше првата жена да
ми предизвик , бев лојални, но тогаш мислев дека не е
во ред беше дека таа ме одби првиот Условна казна од
10 години затвор.Таа не ме ценат и побара мојата
потрошувачка тестирање на дрога, но тоа беше
премногу остроумен да сфатат дека тоа ќе остане на
тој начин , на условна казна ми беше доделена по
барање сум направил кон судијата лекар.Таа ми даде
четири дена на условна казна , но под услов да се
слушне од страна на главата, и тие нарачувани , Док
судијата му подари четири дена на несигурна ,
продолжен испорака предвидени на дрога скрининг
тест, т.е.маневрирање , тие имаат и секогаш, и јас исто
така го потцени многу пати, но секогаш се почитуваат
него, бидејќи тој заслужува мојата почит.Тие беа
суштества кои одигра својот најдобар улога, но тоа се
случи , тестот беше дадена позитивна опијати ,
односно хероин, марихуана , хашиш потрошувачката,
но играв за мојата предност кога ќе се заглавени на
моето барање , тврдев сето тоа мораше да се
изјаснипоради тоа што е на потрошувачите побараа
дрога на мојот лекар Ана ѓ . , поради тоа што беше
под, или на врвот на жестока дискусија кои бараа
негова помош, за се што е во тоа што таа ми помогна ,
го прашав на дрога , наречена Tramalбеше времето
кога се чувствував имав сојузник д-р Ана ѓ .Или Tramal
обвини опијати во околностите на рутини, ова беше
ситуацијата тоа ќе биде чиста.Го обвини опијати во
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дрога скрининг тест , тоа е кога conjuguei 2 + 2,
односно ослободен од дрога скрининг преку мојот
лекар , таа ми помогна, помина документот барање на
прашањето, на проекцијата на дрога, какојас ја
обжалил одлуката што е направено , моето право е да
се свртат , се свртев и јас се применуваат за
максимална д-р пример судија на судот на казната, е
на највисоко ниво за затворениците се испратени
бесплатно , во корист на користењесредината на
пенкало 2/3, е генерирана има битка , физички напад
на затворски чувари, не беше затоа што сакав да , тој
се обиде мојата слава беше голема полнота во
затворска средина, се почитуваат, но исто така е
изграден овој поглед, поглед, со почитување знаел
дека нема да може да игра против системот.Системот
преовладува во себе, бидејќи таму треба да биде
социјална , сè што би сакале , благосостојба, одлуките
беа различни, имав сè, сè што е во моја моќ да се
добие корист од средината на пенкало 2/3, какомојата
слава беше широк меѓу чуварите и меѓу сопатниците ,
имаше полиција дека јас , исто така, сакал да ги
оспори и сите на психолошко ниво , физички и се
друго што може да мислам на, бидејќи знаев дека она
што може да се случи во институциите кои требаше да
ги следи , се нарекуваатаудиции за средината на
пенкало 2/3 и 5/6 , исто така , барањето е врз основа
на чистотата на мојата решавањето на прашањето за
скрининг за канабис ;оваа апликација , изјави судијата
кој лекарот го обвини анализи Chamon или хашиш, но
како што јас сум општествено битие, никогаш не
живееле во заштита во рамките на синџирот , односно
имале ми се однесуваат на остатокот од затворската
популација и му рече на судијата дека д-рјас не јадат
ништо во тоа време, резултираа само со хаш , па тоа
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беше логично ако го следев со луѓе кои јаделе и
доживеана MOS во затворен простор , тоа беше
вообичаено да се обвинуваат хашиш , бидејќи јас
дишеше во воздухот.Се одложува одлуката на условна
казна, за што беше на Божик, и судијата лекар ќе одат
надвор од две недели , односно Божиќ одмор, но таа
ми даде причина и ми даде неизвесната речиси два
месеца ипол, тоа е долго време на неволја , бидејќи
амбиција на неизвесност, бидејќи јас бев во многу
години, десет години.Но, отишол и го постави со мене
и до ден оставање сиромашните , ми даде четири дена
на продолжен сиромашните излез, за која тој успешно
ги исполни .Но, тоа ќе биде потешко прашање за мене,
тоа би требало да биде повеќе почитувана и не се во
неволја , но штом влегов , по два месеци откако тој
уживаше во несигурна , ќе има некој кој би сакал да го
направи животот и тоа се случи .Јас се вклучи во борба
во која момчето доби малку лошо третирани, но тој
беше среќен да биде поединец, да биде индивидуа со
човечки репертоар, беа затворени во клетките , со цел
на истражувањето е дека сме слушнале , јас испратиму
хартија да се извини за тоа не ме entalasse , немало
потреба .Се слуша, газдата кој ни слушнале беше
германски овчар , го прекарот , во прво време , тој не
сакаше да слушне момчето бидејќи тој рече дека тоа
не може да биде , не можеше да биде шега, бидејќи тој
се обидел да ми даде сонож.Потоа, тука може да ги
прифати верзија на момче и ме повика и му реков
истата верзија која беше на тренингот , игра која
можеше да се заврши лошо, тој не го прифатил добро
верзијата јас му го кажал, односно , како што беше на
стража победи , имаше многу години и да се справат со
" casdatrolas ", односно, е име дадено на оние кои веќе
имаат многу години во затвор , ништо не се случи со
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мене , ниту мене, ниту дамомче, ни го зеде од казната .
Оди на еден нормален живот , почнав да се избегне
понатамошни проблеми , јас би можеле да уживаат
четири и повеќе несигурни излегува успешно, и се
појавија повторно, март 2007 година, недостасува мене
11 дена да бидат во можност да уживаат во уште еден
Условна казна, месецот на влегувањето априлимав
погрешно лице со дрога, односно , му даде песок
наместо на вистинските нешта , тој дојде на товарот ,
не можев , но штета ќе биде санкциониран овој пат ,
веќе се предупреди , си ограничен да се брани иработи
дошла таму.
Но, проблем никогаш не доаѓа сама , јас го пропушти
тоа се случило во доаѓа оваа причина, тоа е смета дека
тоа не можеше да ширевте , повторно Рига, но овој пат
постои мене ќе се извлечеш , јас ќе ги намали
сиромашните и бешешто се случило.Се јавив на еден
дечко на мојот мобилен да се земат информации ,
бидејќи овој човек , исто така, не му се допадна мојот
начин на суштествување и се заколна на човекот кој
ми даде информации , лудата Adan , вистински воин,
тој , исто така, уживаат сиромашните како мене , ти
морашезаколна во мојот внук , јас не би сторил ништо ,
кој само сакаше да се знае името , инсистираше на тоа
за целиот ден на ветувањето дека ништо не би го
направил, беа речиси во времето на затворање на
клетки , наречени дечкото да ми го прашав дапричина
тој да оди на разговор на нешто што тој не го видел ,
тој негираше знаев луди Nuno никогаш нема да лажам
во оваа ситуација, беше еден од луѓето кои секогаш се
почитува , бидејќи тој беше вистински воин, се
чувствува неговиот гнев менегираат и побие Nuno
.Штрајк и тоа беше во времето на чуварот доаѓа во
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мојата ќелија и ги гледа мртвото човек на земјата, на
удар што го desferi , но телохранителите видов ништо ,
само видов на паднатиот човек не можеше да каже
ништо без да се гледа , но овапоединец беше кодош ,
тоа е она што ќе го комплицираат мојата ситуација, но
дури и тогаш знаев дека си оди со мене многу добро,
бидејќи јас никогаш не chibado никого, и тие ми ,
правецот, раководството се подготвени да ме казнат
сосите затоа што никогаш не замолчи тврдења дека
затворениците биле да се тврди што и да беше .Јас
секогаш се смета како поттик и за овие причини или
форми на борба и тоа е моментот кога тие ми дадоа пет
дена од казна, ги прават во ќелијата, беше поблага
казна , го бранеше себеси велејќи дека поединецот се
чувствува лошо инамален и тој рече дека неговата
верзија на она што навистина биле тепани и ова се
случува во време кога беше речиси да се ужива мојот
2/3 .Ќе имаат голема шанса да излезам таму не е
ништо што ме повредил , што е, без дисциплинска
постапка во средината.Но, овој пат тоа ќе мора да се
тврди, кога невиност се слушна на 2/3, рече госпоѓата
лекар, кој е невин , кои не го сторил било агресија , а
не да се земе тоа во предвид , се чувствував повреден
од ситуацијата, но чекаше на одлукатаа одлуката беше
намалена можноста оставам да одат директно 2/3 само
може да имаат корист од понатамошно разгледување
во проценката на моите 5/6 од казната , односно нема
да излезе од обврската во 5/6 бидејќи тогаш законот
фаворизира , користво овој случај, ќе излезе онака во
5/6 , но ќе ги чини речиси 3 повеќе години затвор ,
наместо оставајќи за инсистирање за покренување на
акцијата да се издвои одлуката на судијата да се д-р
разгледување пред 5/6 ,за тоа ќе мора да одат
најмалку шест месеци за мирољубиви цели.Казната
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беше дадена во март, беше слушната во мај истата
година за разгледување на условниот отпуст, сè уште
не се намали одлука на 2/3 , тоа е мојот живот би
можел да биде уште покомплицирана , тој се
чувствуваме потресоа , тажна, но знаев дека веќе
помина најголемиот дел од моето убедување.Тоа беше
кога тоа се случи во текот на еден ситуација, овој пат
со стража, би можело да биде ситуација која може да
се качил ако не и за фактот дека чуварот го кажав на
груба и тешка, не acatei својот ред, ќе desferi удар
волице, тој беше сам со мене, но уште стража се
појави , тој се приклучи премногу брзо да се приклучи
колега и мене да ме напаѓаат, не desferi ви стиска
повеќе не, тие , исто така, брзо престана со обидот да
ме напаѓаат, самојас беше побарано да одат во
чекалната на одделението шефови дојде да ме види ,
да се праша што се случило , им реков дека ништо не
се случило , само што не го почитувал со цел, бидејќи,
како што чуварот уште крварење од устатазнаев дека
тоа е напад беше како беше едноставна напад или
случајна ситуација и тоа е она што им реков, нема
причина да го нападне стража додека зборуваше и со
него, исто така, им кажал дека ималбеше несреќен
случај и тоа беше за тоа прашање кое јас секогаш се
молеше.
Тие се стави ме затворени чека истрагата , наречен
безбедност дел од Евреите долина , јавете се на
прием.Но, тој е подготвен да оди заедно со мојата теза
, која навистина беше несреќен случај, не може да се
признае дека тоа беше принуден акт, ќе го изгубил.Па
морав да си база во смисла дека тие сакаа да
очекуваме оваа теза , таму мораше да биде
противречност
меѓу
стражарите.Стражарот
беше
нападнат млеко, но тој , исто така, никогаш не
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напишал дека јас навистина ви штрајк , кој го беше на
другата полиција, кои беа преземени има едно момче
кое беше во заштитата , тој отишол во болница , исто
така, е рутина,да биде изолирана заштита, мора да
бидат придружени со полиција, всушност, знам дека го
видел она што го направив , затоа што тој беше сведок
на сè, па тоа беше тој кој ме натера учеството да биде
дисциплинска санкција што ме зеде на суд , исто така,.
Но, на тој ден бил сослушан во Министерството за
јавноста, бев информиран дека тој бил гонет за
наводниот напад на стража млеко , но кој со мене беше
ден на маслиново стража , историјата на ова ме чуваат
, беше пријателствосоздадени во рамките на синџирот,
посетува курс за канцелариски апликации на ИТ
страна, имаше монитор наречен Лина , паднав во
љубов со неа ненамерно, и оваа стража , маслиново,
исто така, се допадна и го зеде сече .Тој знаеше дека
сум се допадна и ми се допадна , па почна да постои
вратоврска , победи ме пријателство, може да се
зборува лошо за мене , со цел да сакате да се држи со
него , почна да зборува за мене повеќе , и тој
слушањемоите изјави во Министерството за јавноста, а
тој запиша сè што рече , се чуваат на тезата дека тоа
беше несреќен случај, бидејќи јас никогаш не би
помислил дека ова ќе ми помогне да се заштитат , мора
да ме сакаат после тоа беше крај на Монсанто, синџир
, која беше преуредена заеднички затвор за
максимална безбедност затвор , беше таму во мај 2007
година дека синџирот беше инаугуриран , сепак отиде
од Монсанто да се чека за постапката, комплициран
ланец е направен во куќата на терористиповеќе
насилен криминал, криминалните организации , ние
секогаш се одвиваа постојано затоа што живееме во
построг режим , односно принципот на сите
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затвореници биле ставени лисици да ја напушти
ќелијата имале само една изведба на ден.Но, јас само
отиде таму во мај 2008 година, исто така, зеде со оваа
шема да биде долг затворени во ќелија, но јас повеќе
не зедов лисици веќе зедов еден режим кој не е
отворена, но имавме други занимања , имавме
фудбал,ракомет и салата, ние би можеле да ја посетат
библиотеката , како и, но беше пациентот , не сите се
во ист ден .
Одговорам и се врати да се брани на истата теза, но
кога излегов од комбето да ме вози во судницата ,
гледам дека чуварот млеко, жртвата била придружена
со маслиново стража и беше далеку од тоа да си ги
замислува дека ќе има една прекрасна изненадување
кога почнавслушаат сведочењата стража млеко ,
слушам тезата дека јас ја бранеше кога го прашав
обвинителот и тоа е моментот кога почувствував
маслиново стража ми помогна.Судот , исто така, тврди
дека тие не беа убедени дека тоа навистина беше
несреќа, но не она што беше потребно да се , и нема
никакви докази за спротивното, никој не може да биде
осуден .Јас беше ослободен и мојот адвокат беше
одличен премногу , како што беше чека судење во
висока безбедност затвор Монсанто, ме направи
преглед, ми недостигаше точно два месеци да оди
слободно и ме префрлени на IPСе Alcoentre , имаше
таму последен во овој синџир, имаше пратка која беше
по неколку тврдења дека не сум сторил во синџирот е
еден синџир на отворен систем наречен колонија
затворот, од мене недостасува два месеци тие ме
испрати назад дотаму, да излезат на улица, заминав.
Како мојата волја беше прекрасно да се биде во
отворен затвор на снабдување, бидејќи тоа ми требаше
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една година и половина Монсанто и повеќе занимања
кои имаме таму е многу затворен систем.
Тешко да се надминат, дури и јас, кој имал големо
искуство во овие затвори куќи и потоа таа беше
пуштив во Монсанто хероин , тоа беше невозможно да
се оди таму , бидејќи лекот не влезе храна или нешто
што е надвор од посетата имаше стакло што не го
прави тоадозволено физички контакт , но секогаш ми
раскажа за сето зло што ми се случи имале корист
откажат од употребата на хероин.
*** *** Затворање
Пинк Флојд - нас и нив
" Нас и нив
И на крајот на краиштата ние сме само обични луѓе
Јас и ти
Бог само знае
Тоа не е она што ние ќе изберат да ги проследи извика
од задниот и предниот ранг почина
И воопшто седна и линии на мапата се пресели од една
страна на друга црна и сина
И кој знае кој е кој и кој е кој
Нагоре и надолу
И на крајот , тоа е само круг 'n круг не сте слушнале
тоа е битка на зборови носителот на постер извика
Слушајте син , рече човекот со пушка
Има простор за вас внатре
"Мислам, нема да Ви Ya убие, па ако ви даде 'em брз
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краток , остар, шок, тие нема да го направат тоа
повторно .Копа тоа?Мислам дека се симне лесно, зашто
јас би го му дава победа - Јас само го удрил еднаш!Тоа
беше само разликата
На мислење, но, навистина ... мислам добри манири
цената ако не ништо не тие , а? "
Надолу и надвор
Тоа не може да им се помогне цирк има многу од него
за
Со , без
А кој ќе се одрече тоа е она што борбата е за сите ?
Надвор од патот
Тоа е зафатен ден
Јас имам попаметна работа на мојот ум за сакате на
цената на чај и парче "
Старецот умрел
Авторски права © Пинк Флојд
фрагменти
фрагменти з
Затворени и изложени во замрзнатото северно стар
лист чекаат да навивам изгорена портокалова светлина
тонови жестока ќебе како заборавени душа , што бара
и толерира ладна Бирминген лабава меморија , а не
фиктивни и егзистенцијално , звукот пропагиратопла
лабава себе си време ритам ме нападне и да се
истражуваат без топлина жешка светот ладење ,
атмосферата не беше ист топката ролни во еден агол
на искосена точка под површината на океанот , во
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внатрешноста на жешкото магма на џунглатана
истражување и импресионира зашеметување одмор и
немаат друг начин да се каже дека е зборови, зборови
топла или премногу ладно , како навистина ладна
мрачна труп, вечно ладно жешка сон на пролет и на
долината , река без смеа е надежосакатени чекаат да
се најде и да го покаже она што се измолкнува и
алудира да се создаде полека и покажуваат дека само
замисли без растојание и со соодветна равенка
разговара за сите топла жешка тема , дури и врел
гитара звук што вибрира седиштеедна култура која е
роден нејзините плодови и повеќе или помалку
подмолна без расипувајќи ја реши ситуацијата сега е
од суштинско запре, под влијание на морбидитет на
зборови кои се пренесе глувост на тишината, рече
повеќе внимание на нега што е зголемување на
сомневање на неискажаното ноефикасно пренесува
насока и пишување.Целата вистина е дека постои
вистина меѓу мислата и акцијата начин да се најде во
текот на однесување кои произведуваат трикови и
маневри на возачот себе, и види му се предаде на
илузијата на бесмислен збор, но со право рече , но тоа
е неверојатно ситеформа има основната чин на чиста
несреќа неуместен види расте и да знаат што да прават
ситуација во која нема ниту чувството за сопствената
опис, визија или смисла, ние често велат дека ние не
мислам дека и да видиме што е know-how и да научат
оди други знаци на исти или слични или во форма на
прилог еве еден пример на мисијата било апстрактната
смисла на форма не е реално во својата вистина
присутна како единица но обединети фрагментирани
природата на светот дека е сличен и како и секогаш
имаме сличностано не и неговата еднаков може да
биде причина позадина и се загуби во сопствениот
124

отуѓување, тука е лик на начин на суштествување и се
чувствуваат топли бранови кои потекнуваат од ист
внатре може да изгледа како сликар на рамка форма
како прав што сеархитект , а не апсолутна конечната
причина што на кој било потчинетост или субверзија
на имагинацијата на едноставната реалност која
излезе природно духовитост и иницијативност неважни
, извршени од страна на идните дека се мора да се
чисти, и реалноста на тешко минато несвеснои во
голема мера се остварува во својата жестокост на
искуството на својот збор дека секогаш се заклучи
дека еден пуст сликата тука е момент го привлече
вниманието се предвидени фрагменти овде се
приклучи на свесна за оваа инвазија ми се пишува ,
семоќен не е јасно како прав што селинии на
хоризонтот, каде што сонцето се спушта и се крие
слоевит спие и се најде себеси тепани, но никогаш не
жалам за таму да се роди повторно, и да биде толку
светла како што беше единствениот , сонцето ќе го
задржи нашата светла и енергичен искуство па
акопоставува во движење каде сите детали се опишани
на минимум чувствителност само да се случи и
запаметат секој збор со неговото значење и се чуваат
во тишината на вашето трпение , темна прозорливост,
не проектира , но не се намалија во секој рационален
инстинкт, ако јасinvades'm не ми е изградена и
одржување на столбови како Ахил, секогаш присутен
во измислениот свет во кој што стои, без никој да пази
на овие шпиони мене се моите пофалби на озлогласен,
суровата реалност на само топлиналокомотива мотори
кои го прават тоа многу луди и длабоко патување во
тунел, што никогаш нема да може да ја видите во
внатрешноста на вашиот темно со излез на сликата и
светла крајот, само чекаат да се стави крај она што ни
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се и мотивираСАД и нераскинлива сила турка нешто
што fascináveis како ништо сигурни, тешко да се знае и
никогаш не учат е веб што е скршен , но , враќајќи се
формираат на интернет, тоа беше тешко и како
несреќа во приказната , имаше длабоко шуткој го уби
на рана возраст , основната омраза , но никогаш не се
индиферентни спрема некого или вашиот ум или било
кој народ , така што во интелигентен начин секому му
кажував дека ние сме сите наши сума, и доаѓа повеќе
различни
и
слични
еднаков
луѓе,во
неговата
оригинална карактер, всушност постои кукла на било
кој акт и дел кој претставува патување изгубен во
просторот буквите уметноста на создавање на простор
ќе сопствената смрт од било кој краен момент ,
кулминација никогаш не беше крајот, умре зание
никогаш не се случува само се случува на оние кои со
нас кога ќе умреме и никогаш не знаеше дека е збор
кој нема крај , но едноставен и генијален малку
незгодно, како лисица која сака да се хранат од
огромна глад отколку што е за учење, и секогаш сакаат
да знаат повеќе,тогаш овој извор на долговечноста , не
знам што се случува, и иако минатата алпинист е
спасен и се пресели во верата на својата планина, и
ограничувања се само почеток на една карпа на
младите став, надминува надморска височина и кога
отидовме долуи можеме да видиме колку ние веќе
имаат постигнато во освојувањето знаеме само малку
повеќе да биде и никогаш не сакате да го загубите и
сите ние може да лета до било која точка во некогаш
падне , бидејќи тие да научат да летаат и замислете
се, но сите фрагменти се зборови , идеи,и
мисли.Длабока вода толку длабоко уметноста на
залажувам алудирајќи на една тема не се сигурни на
морски воздух и се појавува како со магија енергија на
126

леснотија и сентиментални embebecido и ternurento
малку повеќе за тоа кои доаѓаат од непогрешливо
момент и никогаш непобедлива бидејќинеговата
победа секогаш беше неговиот пораз и како се повеќе
научиле само да биде губитник уште една битка во
која ништо не вели и се чувствува лизгачки вкус на
оној кој даде победа, за тоа е доволно за да се научат
и да научат да живеат со сето она што ни го одбие.
ii фрагменти
Слоевит , потонат во далечината еден stairwell gnash
метал чекори за чистење крпа , кофа на подот,
квадратни мермер , ѕидовите заедно во четири, една
капка по капка паѓа и длабоко , малку , некој
разгорувакат слабо светло , беспомошни , една пречка
на површината зрак на светлина со ефект на сенка ,
reflecti- на стакло лице , погледнете на иверица , еден
нуркање, бродот , новите шамандура што ме спаси од
давење , лудо,избега и изгубени помеѓу ѕвездите и
празните бездната на доблест , во смисла на став, во
полнотата на страдање и да биде, пред стравот , а
потоа надвор од пијано на патот потекло лета катран
пијано беше на подот , а потоа допирање на првиот
звук ,првата слика на звукот на длабоко ехо
празнотијата на перка пливаат во вода, конечно
скокање врска п движење и сето она што дише и е
повлечен за desvaneceste илузија, беше различен за
момент во океанот на profundez ,течност и сол
пишување без боја молив, беше актер во претставата
кулминира партија подарок што ме прави среќен ,
пижами во кревет , кревет истури газирани и различни,
тоа е слика без сценографијата , сè вдишување,
променана перцепција, и трансмутацијата беше
очигледно , нема солзи, нема линии , без правила, без
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нешто недостасува , сите во сите , приказна која не
расте се појави, тешко кажува и се обврзани ,
вистината , синџири и катанци на сите странина
slingshot , цел и е до запрепасти како стрела без обем,
врзеш јазолот писмена истури, инконтиненција ,
заматен пишување, никогаш надвор, сè што видел
сакаше и кој секогаш сака да има , а во позадина не
бина благосостојба , сечење и дојдов груба брада,
еден мустаќи , коса, еден плус еден на секоја страна ,
еден допир на секоја несолвентност својот грев ,
неговата безвременост до денес и овде само и само
крпа одделение

за потоа се прошири во песок , земја виде и живееле,
уште од времето на нуркање , сите гордост свети и се
спушти на дното на гледање на светот едноставна
песна , го прават тоа во задоволство на ненадеен удар
, визија, сите ние живееме во реалноста на еден на
друг претчувство дека нешто ќе се случи и ќе успее
спазам ослободени и буден да се чувствувате и писмо
од никогаш совршен сонет на дистанца рима , трчаше
една реченица таа фаза , пакаде што нема да одат
надвор и каде што бевме без внесување , во
согласност со мистериозни исчезнување на прав во
прав вистински момент во сите имагинацијата илузија
потоа експлодираат кометата, и оваа планета живеење
не е секогаш срање со осомничени интрига база беше
монтиранпланот не го прекинете потоа се апсорбира
слушне еден глас, и лелекањето на волкот писмо е
историја, совршенство уништување беше опфатен со
ракета ѕвезда плажата толку чудно реченото и да
почне да се симнува по скалите во движењепразната
една капка чекор , тогаш метал оградата беше
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автоматски и само една нога на реката , бос и студено ,
сето она што не чини да се биде е сè исчезнува и
исчезнува.Сите универзална е како што е, тогаш само
еден јазик , уста отворена од страна на жеден
задоволство да се овде бакнеж те бакнам и желба,
залак на вашиот изглед , кога на посета на вашиот
брод се повлече во текот и направи со всушност нешто
што не го прави тоае нереална , но се погоди, вашиот
нос petiz жешка сензација, и мувите и освојување на
Плутон, нејзиното срце камен во езерцето посебен
живот портретот не секогаш фотографирани Еве
лудило ќе имаат здрав разум е до точка каде штосите
создадени и лабава бакнеж чекаат да се одржи, со
сила од постојат само со убедување, секогаш врзани за
неговото срце , подготвеност да пумпа и протокот
замислува на струја во кафез четири ѕидови иизглед
на влакно без причина на чекање за да го осветлат
сила, која не се плаши , не победи или изгуби, е
желбата да се создаде и нејасни морето со четка да се
наслика целата азбука каде што секоја боја , нејзината
слог исила, кулминирајќи во расположение да оди и да
си одат и нека си одат , особено за изградба на
замокот во камен под водопадот и реката во синџирот
преземе сè пред себе , пред имаше нешто во умот ,
многу различен од еднакви и едноставна приказна за
патување, звукот на виртуозност што не се гледа туку
се протега и потоа качен уште ѕвони на скалилата
уште си се врати во однапред на чекор и издигнувала
и само еден се обидува да се искачи на секој чекор на
вашата фирма и убеден воздух замисли дека
пијаноостави на пистата кат само имаше клуч, и тоа не
беше тажно ниту обвинетиот да имаат верба во еден
секогаш веруваме открие живеење и да се само миг од
миризливи жешка сцена на море сјај те видат да се
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сакаат во моето нуркаат,е мојот плови мојот брод тоне
во мијат крпа која чисти пијано монтирани на дневната
соба , каде што никој не сакаше да биде и само сакав
таму, тогаш внесете вратата беше од сè и никогаш не
ја замислувам продлабочи, беше желбатада имате во
јамка срцето и вашата двојка, сето транспорт и тогаш
турбулентна, е помалку чувствителна и во бомбашкиот
напад на делото е веќе случај на војна за мир сето
заедно со различни чувство една од движење и да ги
прошират што се покажа ипо птици пеење и
воодушевува само денес научи музика во стихови, сите
подредени без координирана задача беше да се донесе
и ќе заврши страв не веруваат и, конечно, се врати ова
патување по целиот пат веќе беше длабоко пад на
покривот, на прозорецотподотворена и студено, во
мракот на акт на Всушност, никогаш не се случило, но
пријави и тоа би требало да се измисли мисла што се
појави беше само пропустливи дека водата била само
седиште на бакнеж желба само за вас и свири на
пијано дел бешеплан да те допрам имајте во предвид
дека ќе се добие чувство за тоа посочи тап нож бил
силен пишување кои не штрајкуваат веќе се чувствува
вратоврска во лабава ѕвезди ноќта патување на идните
дека нема да дојде , за разлика од минатото и
сегашностабеше државен удар , тоа беше само една
приказна која сите осквернавија и крајот она што беше
останало од Плутон само да се напише љубовта на
едно срце помеѓу две ѕидови невозможно да скокаат ,
каде што за ништо подалеку во отворен круг,
квадратправоаголни оној кој се стега јазол, истресете
го правот и да го видат клавирот само допре
сожалување и темна соба на фотографиран на сликата,
на тек на филм , малите слики во нијанси на
фрагменти да се види дека ти се гледа во еден дел
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каде што сесе приклучува затоа што те сакам, се гледа
во моите слики, вие сами се рамка огледало.
Севкупната
Како да се излезе од оваа болка што immerses и
изострува што страдаат од болна една и единствена
.Тоа беше доволно за да ги разгледаме без убивање ,
дискутираат и секоја солза капка е откривањето на
слоевит срцето , а потоа го осквернавиле произлегува
тековната дискови ме луд и моето зглобовите и во
окови на импулсот да се казни со казна болна душа и
темно прашината што ниеБоб -паузи од страна на
сетилата и повеќе физички присутно пареа на овој
турбулентен отуѓување коренот на душата се наоѓа во
еден лавиринт , само што се влече од страна на
актуелната потопен апатија на друг ден , се урна во
синџирот што ме врзува со ослободувањево речиси
итна момент , сите очекуваат алегоријата на животот ,
транспортира провинцијален моменти.
Палење на факелот, fulminará , тука е и сјај светла
пламен што гори за вас моите слаби срце , лабава коњ
на чекање за да го скроти уживаат во сето она што јас
се чувствувам, затоа што се чувствуваат како да се
чувствувате, во овој бескраен паткој се вкрстува со
околните минатото и со кој се одбележува било живот
да се живее .
Нашите обединување threshing во магија , тоа е само
изгледот што и да видиме лицето на мајка ти , чувство
на топлина и нежност сите горчина само треба само да
се подигне ми да живеат и секогаш да те видат умре
врел движење на уснитесензуалност, транспарентен
среќа како прегратка значење чека да се живее ИТ- на
силен сојуз особено добро да се сакате, се стремат да
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бидат толку среќни како petiz еден корен сее, негуваат
и ја зацврсти пријателството е најблагородното на
љубовтаго прави моето срце победи вашиот темпо.
Татко беше Ал таткото на магичен момент на поголема
учење некогаш се надеваат на поголема љубов да
имаат поголема љубов дете само љубов дете мајка е
гигант секогаш внимателен и интелигентни татко и син
син ми експлодира со радост сензација,емоција ,
љубов, љубов и наклонетост, е сила која ни алудира за
вечната радост , волјата на љубов, споделување,
учење лекција и поради двете преплавени со среќа на
она што ние се стремат да бидат вечно млад чирак во
почетниците татко.Дали мислевте да те сакам, да се
чувствувате , бидејќи секој момент на анксиозност
прашање и само малку , бидејќи јас fascinas .Вашиот
осветлувањето е за мене секогаш екстатичниот слика
во рамка во која и двајцата cabemos , но вие сте
секогаш на повеќето убави.Далеку дојде едноставна
изгрејсонце до мислат само го пополните како мене
збогати, ти си луд вистинска нежност
солза
Еден ден тој имаше една солза депонира во твоето
лице за не повеќе chorares
Сон сакав интензивно се нурне разбуди во средината
на морето од спиење , која ќе трае години жици,
сонувачот месечар , една ноќ на душата што во
самракот бројката од сенка инвазија и го буди
темнината на чиста и сурова илузија, повеќе вечна
будењеи да видиме што длабок сон еден ден - да се
разбуди и да веруваат во митот за секогаш сонуваат да
се постигне и да се постигне само уште еден дел , да
биде бесконечна линија со вашиот цртичка ...
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пар
Кајгана бакнеж мирен сон дека САД и желба за повеќе
numbs можеби и не сакам да знам слатка во тебе и ти
кажам добри зборови и освежување на тепање на
тресењето на срцето мислите дека тесни, испреплетени
и никогаш одврзајас сум тековната во вените дека
срцето pumps'm здив на воздухот со леснотија и
јасност никогаш ритмички страдање или зло beating'm
како дожд вода и камен во sand'm твое, оној кој не се
одвои лесно и savoring можете без тебедокаже тука сум
половина во потрага по џебот слоевит подигање
одврза чека да се врзуваат и вратоврска , кои никогаш
не го вратите затоа што сте на чевли на мојот пар имам
како љубов .
Доживотна
Во вечниот се задржи таму оди надолу, а потоа не
постои начин да се бориме против него , околу него
или манипулираат со него е теророт на дисидент burble
и кулминира во еден момент штрајк на умот на
создавањето, имагинација, или само боја на процутот
трага на зеленитон и тој тон грабне живот да се живее
и се развива , тука е резултатот секогаш сте сакале да
се истакне, живее интензивно
Љубовта
Еве брзо се наоѓа желбата да победи тоа се случува и
паѓа во солена морска камења и обложена со
длабочина и слоевит овде трибините
Студот што влегува во мирна пливање и апстрахирани
се најдов себеси се занимава и со извор на вода за
добивање на запад премин на другата страна ништо не
е тешко само никогаш не одат по истиот чекор и
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однапред го прави твоето срце свириме музика во која
повикува за вас ветер, море и копно да освои доволно
за љубов.
ѕид
Ако тоа требаше да се случи не знам дува ладно,
шампанско ладни осквернавиле ум, и се продаваат на
душата, чиста оружје без сентименталност начин ,
врзани за тело кое ќе hallucinate и никогаш не се
случи, затоа што душата не разочара , интерес
superiorizaно тоа е чиста , тогаш тоа видливо изложува
затворен круг , подотворена средства за дека со
потчинување и илузијата произлегува од безмерност
гром и сè ќе престане кога осветлувањето на сила , но
болеста на духот на овие потреби на телото исвесно ни
тоне во бездната на сопственото битие и левит , и
останува во прилог кое ја нарушува расположението и
болест на духот е тумор издржа болка и како
несовесни дека ефектот и влијанието врз кој е метри и
на одење еисполнување на душата , духот, телото
групирани во живот каде што сè дестабилизирачки
фактори или затоа што телото не може да поднесе да
рана возраст или болести на болести , а потоа овој дух
на себе и себичност дојде до нашата волја, туку
вознемирувадуша и во овој врвот на актите
размислување на духот оштетени и лизгањето чиста ,
силна тешко како ѕид во можност да скокаат.
Размислете
А течност истури имагинација, мозочен удар на
фасцинација еден ангажиран лудило и длабоко го
поддржува спогодбено преку хармонија греди и магија
навлегува во телото и продира во несвест свесни за
светот на живите настапи овде станува убавината на
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чист воздух ибесконечност станува видлива граница
меѓу зборовите и проширува чувства и дело , без
размислување ја измени својата кауза да се
размислува и да се замисли некогаш сте се запрашале
superiorize битието , размислување и дејствување да се
промени.
пријателство
Самрак на самрак види сите се случува во
засолништето далеку од имагинарен непријател ,
битката ќе премине примирје со мир на умот,
претворање на спокојство, на ноќта паѓаше , и почнав
да чувствувам дека на допир, кој се чувствува мека
кожа ќеи столетните енергија чисто пријателство
посилно гест на љубов од секаква страст или љубов и
без оглед на гнездо само едно притиснување на
палецот и замислете што се чувствував како и помина
синџирот на сите енергија.
Научете
Заслепени и фасциниран со истурениот сок , патем
навистина мрачна или се поддржува од само седи во
состојба на готовност, без најмалку смисла на
минимализмот тркала ете , целиот град , така збунети
или неразбран не знам дали тоа беше одлучено , но
сето тоа има смисла вокога едноставно задоволство да
се напише барање нема да се бара кога тоа се случува
остатоци исчезнува и се што се чувствува и видов, но
само погледнете , да читаат и пишуваат се протолкува,
се асимилираат транспорт учење и настава, ете здивот
расте со ветер,и потоа исчезнуваат , летање 7 мориња
poisando изјави од рече ете паднал , се продлабочи,
секој пријател на пријател, кој пријател и неделиви, но
не беше видливо предупредување, мислата на талент
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кој лета работи, работи и да се замисли дека не сено
секогаш сведоци се раѓа повторно еден ден секој
мисли само затоа што веќе денес, сега е иднината и на
хард пишување ужива во едноставни загрее и над сите
да се создаде и да се замисли и да се рекреираат и
повторно назад во место од кое никогашго оставил , но
откако таму , веќе се погледне на часовникот можност
моментов навремено и сведок факти, се сервисираат и
уникатно чувство на задоволство што доаѓа со топи и
така нормално потемнување толку вообичаена , и само
нарано и будењето и темнината и светлината магија
ноќ и прагматично се издигнувала и веслање чамец со
север, писклив и блескава разбира таа беше, дека
еден момент, со враќање и морето толку тешко да се
замисли огромнитеи огромна гнев на океаните , така
што ова се однесува на нелегално патување без
домаќин беше плоштад топка триаголник обратна како
пирамида на саркофагот на ум непробоен душата ...
како заборавен живот , се случува на местото слика на
лист дека не се исуши, снабдувањето со пенкало и
пишувањето на нашата планета секоја антена ,
сателитски или една нишка , кои одржуваат контакт со
други планета и патувал како дрвја што се родени
гранки и цвеќе градинар сјае на целиот ден се како
светат воMoonlight ќе се случи , а потоа уште скок,
плус еден скок да ја видите дете, родено и особено
гледајќи го расте и да учат и да научат сè што гледате
и да се трансформираат дело, односно јазикот на
детето е мека кожа превласт на децата во однос
народители и настава поради двојно набљудувач
премолчена согласност на учење и да учат и знаат
како близнаци , кои имаат еден пар на кои взаемно
учење е многу мои и вашиот предизвик ќе се зголеми и
секогаш учат и знаат многу живо.
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Се чувствувам страдањето што ме спречува да се види
како да се вистински со добро однесување , но
секогаш како тажна clown'm лажна насмевка, во
внатрешноста на радост не е во согласност со
надворешниот чувствуваат плови што ме прави надвор
од нормалното место ќе биде патуваат и престојуваат
во точкакаде dista сопствениот поглед на чувствувате
бездна чекор, неприродна појава , но како животно
чувствува дивјак жестокоста и брзина, започнува дави
и убива како вродена сила предопредели на неуспех
во тоа време и однапред и на пат без трага еслика
одвратни , омраза и грешно навистина ете заклетва во
небото температура висина , доаѓа на весели и мирна
свежа невен кој се вели дека се запре, цвета и расте,
овој насилен бран е само лошо време сите жестокоста
да се кулминираше и подобренаодеднаш ги споделите
со нешто или ништо не пречи и најчиста моментумот
кажува што прави бучава воздухот и го стави можете
да мислам дека сето тоа ќе го победиме без страв, без
воопшто да не научат да живеат со стапицата дека
мразам што не поседуваатсте во вашата човекови
самоуправа ќе видите дека добри дела ќе ве натера да
настапи на земјата да се откажат од гримаса побара
допир на пијано , бидејќи имам план ние никогаш нема
да се на почетна спречува тебе вршење и лета рамен и
лета над буреносен облак ена многу фактори услов нас
прави во дождот тажни тендер и влажна земјата
спокојно лице читање се чини дека има претпоставка
без архитектура инженеринг е во нејзина моќ ,
алудира на фантастиката, реалистичен недостижна,
бидејќи имаме сите овластувања што ние веруваме ,
пред сé имашетемна околина стакло но апсолутно
транспарентен пушеле тонови вредности се допаѓа
цвеќиња треба да ги полеваат постојано и она што е
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семето расте во умот да се разликуваат од исти како
сите ние имаме инстинкти и суровоста на душата на
човекот покрај соодветни напивкамагијата е стрмните
тунел во кој гледа влез светлина и чија цел е да му
наштетат на бездната, сите ние имаме чиста запленети
и егзекутирани.
Еве, никој не победи во нивниот свет тунелот поминува
во живо светлина влез и го осветлува вашиот начин,
бидејќи она што го имаме е линија на животот и дека
треба да се спроведе .
Љубовта доживеа длабока љубов беше почувствуван и
заборавени долниот изгуби покаја и живееле.
Маска живеат во крајот како да се стави крај на сите и
на крајот, ете , сигурно ништо како сигурни како да
има ништо повеќе несигурни вметнете мали и
континуирана линија на граница која не предвидува
бесконечното,
така
што
на
линиите
на
две
точкиизгрејсонцето и само бескрајно само на лицето на
смртта доаѓа полека како здив што чувствува, само
затоа што тие никогаш не го виде уште едно лице , но
со цел да се маскираат мракот.
меморија
За вас страдаше за вас се чувствува те сакав со вас
никогаш не живееле сакаше уште еден кој ја бакна во
видовме дојде во љубовта која секогаш ќе се сеќавам
никогаш не се чувствувале толку многу страдање
ништо повеќе спремни да умрат за вас преку мене за
вас , пишува за , така што јас страдал и умрел и
никогашза некогаш сте само се чинеше изгубени.
Љубов во даден момент се чинеше дека досега само
еден ден далеку од љубовта на некој веќе љубовник.
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Рефлексии
Чекајќи нешто роден во огледалото е мене и мојот
одраз одразуваат само колку е добар , а не само на
својот имиџ , исто така, ова едноставно одраз без
огледало е пренесена .
Ведра ноќ ноќе по темнина заедно како јасно како
зората каде агли од вашиот шарм стане како вистинска
свирка птица што лета и сите се стремат кон
слободата.
пишување
Јас ... и поголемо добро што може да имаат улога и
пенкало неодолива особено се стремат само на мислата
Предавање
Починал !Да, тоа беше почеток на крајот на почетокот
на волтфас без горчина , но без нежност беше
патувањето направени нема слика , и без храброст
спротивставувајќи се на најниска и највисока е време
да го напушти или да остане на ова место ,
замислувајќи сè и ништопонекогаш тој отиде и отиде
до крајност дното во која се вели дека не се плашат
ниту пак тресе патувањето нема да се врати на овој
свет нурнати во длабочините на убавина која сите
треба , е за сите и сите , јас сакам ништо, за кога ќе
остави ништо ќе се, тоа е она што мислев.
Abyss'm пропаст каде јазот е крајот.
Чекај и возел добро, кои сакаат и сакаат скокање,
прескокнување и пушењето одеше без лизгање
дестинација анксиозност варира со возраста иако
секогаш живеат во ansiosíssimo режим на чекање за
нешто, ние секогаш сакаат нешто , се што е во нас стои
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како доброволно ненамерна.
Скалите
Јас equacionei седна , но резултатот не беше во
близина на што се очекуваше, по скалите и лифтот
меѓу светлината и темнината и затегнување ете тој
доброволно вториот маневар таму што отиде и полека
се спушти никогаш не паѓа.
Централата
Солза , интуиција или уништување, таа мисла е убава
пијалок од кантината фрижидер и да ја доведе во
локалната канцеларија и се добива сити и прекрасен
постоење.
Не сакаат да се стави крај , завршува па таа е да ги
слушаат зборовите надвор видов овој страшен како
победник повторно не сакаат да одат и затоа сум и јас
сум краток
Сол
Што се случуваше се чувствува тажен во раните
утрински часови еден костум , кои дојдоа со ноќта
живеел, го обнови и повторно роден сум тој моќната
сонцето.
Прероди во завеса од чад ете, тој е роден без
пергамент настан , ете, тоа е моментална и плочата се
оддалечува и само за да живеат уште еден живот за
слика е едноставно да се види секој момент во
неговиот лик и прероди
Гледајќи парфем , мирисот на лудило, лудило тортура
на мислата без сите неврзани роднина, срцето сирак ,
болката на една љубов од страна на толку многу други
кои боли изгледот и убива желба и копнеж да доведе
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само на моментовој пат од вашите мисли, веројатно
сите постојат не само како доблесни сликата, но
поради појавата или состојба на умот не умре во
времето на сите физичко постоење и одеднаш се оди
надвор, или може да доведе .
Живеење умирање
Меѓу животот и смртта?Уф !Простувањето , се наоѓа ?
Очигледно , кој никогаш не уби?Секој го остави да
живее момент.Сите без исклучок штом фатална дека ќе
умре
наскоро
,
а
потоа
живееме
е
така,
контрадикторна смешна
абитуриент
Почитувани пријател ... Јас пишувам предалеку ... ти
беше замината ... мојот мал пријател вечерва ... мојата
душа плаче за вас ... !Еве ти го моето срце шанса ... Ве
молиме да ми прости мојот пријател ... ми ја одземе
слободата ... изгубени во небото ... Вие се земени ...
return'sa задоволство ... толку тивко ... молк, на
половина-way на кој почина ... се простени ...
Последниот збор ...
скршени
Ако ме исчезне мојата душа, ништо не ќе останат тајна
плус остатоци, несвесни за фантазија.Произлезе од
субверзија лебди летаргијата на друг момент , а
особено.
Биди
Еден звук , уста, срцето, нежен допир , боја на еден
сон да уживаат во еден момент , очајни уникатен и
инспириран
од
острина
без
растојание
без
ограничување сечење борба, надвор од имагинацијата
141

која ја пиле крв сликацрвена и воспалена со чувство
болка, тоа не мора загатка, туку реалност , визија.Кога
и другите се собраа заедно и ние веруваме дека како
approver и поттикнување на изгледот на постоење ,
нечистите , обратен и обратен .
Од сите повредени се чувствувам дека припаѓам на
некој без страв сочувство , лудо, безстрастен и чиста
душа без струја јазол, но испреплетени, и единствен,
еден начин, последна волја и имаат, ина крајот ништо
не биде ...
отсуство
Ако допир и го видите вашиот светот, ќе биде нечист ,
без нем допир чувствителност , барем верувам дека
некој ги надминува мојата реалност .Мојата тага е
едноставно како што сите среќа остварливи како
недостижна.Со магија, без иронија во еден ден ќе се
каже , ме допре чувствувам, како ќе се погледне во
мене и да видиме што сум а не она што јас ќе бидам до
тебе.Горење натпревар горење болка во мене дека
завршува кога сите се изгори.Никогаш не сте ја
направиле, од начинот на кој за вас ќе речат дека ќе
страдаат , бидејќи никогаш не го напуштила и знам
дека те сакав и секогаш ќе те сакам ...
бројката
Те сакам повеќе од оние што моето срце може да го
победи ...
Јас издишете | ќе ве инспирира | ист воздух | да сакам
Јас сум на сите бои да се наслика својата свет ...
За мене, за вас и за оние кои ми се допаѓа
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еден ден
Засадени корен во моето срце денес , ова дрво
Таа се вика љубов засекогаш живот може да биде
раскинат поради тоа што живее во мене
Трансформатор
Светлечка
рамнотежата
трансформираат реалност.

на

моќта

кои

ги

Електрични панел контролира позиции и дестинации
на универзална енергија.
Сончева светлина
Се пали утробата
Нејасни земното природата.
Извор на светлина паѓа како капки врз основа на тоа е
извор на живот и светлина.
светилникот
Постојано бараат зглобно движење на абнормалност.
струен удар
Бучни нерви трепкање со срцеви струен удар .
електромагнетни бранови
Ајде и да си одат на бранови мисли околу кругот на
брановите.
електрична енергија
Тече низ моето тело оваа струја што ме доведува до
коло бран
електрични пулсот
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Јас сум потресен од електрични импулси циркулира
режим.
Во светлината на вистината
Интензивно сјае вистината кога откриена од страна на
импулс.
Blackout
Callan е мачен
благосостојба.

од

гласовите

светла

чувство

на

свеќи
Свети болка
Акумулирана стопен восок.
електрични врати
Отвори нежно допирајќи , но затворањето нема време
да се отвори.
Мотоцикл моторна пила
Сече со различни корени омраза на темната енергија.
од струен удар
Електричната
меморија.

енергија

во

светли

чад

поплочува

Електромагнетна турбуленции
Рој на турбулентните бесконечна electromagnetismos
умови.
Реј Бирминген
Како Бирминген енергетски зрак што ги парализира
умот.
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ѓаволски светилки
Секое суштество
трепка.

има

ѓаволски

Бирминген

светло

трепне
Трепкачки светла ме оптоваруваат
Усвојувањето на непрекинат синџир .
слабо светло
Непроѕирна осветлуваат необични суштества во слабо
светло .
електрична жица
Жици работи преку мене тело енергична енергија.
10 електрични кола
Subo и напредување во 10. коло и има нетленен
прекин на електричната енергија .
електрични пад
Електрични падна на зборовите на екстази и чувства.
светлината сече
Sharp и светли еха,
Блескава светлина грабање глас кршење.
Молња Темно
Сека прикријат
ориентација.

блуден

суштества

со

окуларна

флуоресценција
Блум и да падне ниту гром во сите правци и значења.
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" Ofusculência "
Пирсинг молња засени друг задоволство чувство и
изглед.
нажеженост
Пресечни лакови длабоко во душата што го држат
електрода - динамична и блескаво шокови.
Electrocutáveis
Како навестување ме ковале incongruities на чувствата
кои повикуваат на силна и решена светлина.
отсуство самрак
Завиткајте ме нежно со висок светла на моето битие
нежно воодушеви со молња.
сеќавање
Преокупирани договор за светол ден , јас сум се
подготвува да излезе од темнината и моќта на
светлината, ќе ги дистрибуира сила и енергија за
целата constelar заедница.
Вистински светлината
Се закануваат овие опоравување светла кои не мачиш
и да се предвиди опасноста.
Вечер светлината
Оваа светлина што го придружува во провинцијален
моменти и не може да се соочи со вас заплашува во
тајност.
Црвено светло
Интензивната црвено светло и блокирање на педалот
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за гас нерви.
шок
Zarpares шок и контаминенти умови без импулси до
широко распространета.
Компанија светлината
Осветлен што не се случува ниту компанијата се
чувствува светлина.
Гром
Гром мелење
задоволство.

и

ја

уништат

гладни

звуци

на

моќен светлината
Моќен светла осудува другите животи на образование
од гласови
зраци
Колку силни и lacerating зраци кои ги прекинат врските
невозможно да се врзуваат .
слабо светло
Во сенка на свеста
светлосните зраци .

кои

навлегуваат

гломазна

светлина
Интензивно осветлуваат Магла црна светлина
космички светлината
Како продорен и длабок космос кој го олеснува
заборавот на душата.
Моќта на светлината
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На исцелителна моќ на светлината ме осветли причина
нишки во кожичката на очај, јас сум благодарен .Оваа
светлина ме водеа во насоката на тековната екстаза на
секојдневието, просвети ме излудуваше иднината и
неразумно да се тогаш да грмотевици до колење мене
и трепка како голиот Динамит фатална задоволство .
Така да се излечи со светлина и движење што ме
излекува и лево калорична утробата на строгост и
точност.Јас не знам дали тоа светло ќе го осветлуваат
ми трае , бидејќи се плашам дека таа нема светлина
бегство енергија.Значи, постојат два пола, две
енергетски
крајности.И
јас
бев
изненаден
од
позитивните и исцеление , а не црна и прогонувачки
.Оваа светлина доаѓа од јасност на емоции и
рационалноста на непосредна и импулсивни самракот,
без транзиција и нетранспарентно сетила, не се
вградени чувства или прикован .Светлината е силна ,
интензивна и горат сите негови зраци на кој се
противи на тоа , се приклучат на светлина, за
сетилата.
Нема да има импулсивен енергија и сила , го дофати
талентот што го имате и сила како остар сини зраци и
ventilaste на топлотни удари искусни и не се
злонамерни и продорни мисли кои ни се убиваат како
сенки , без светлина што се хранат.Значи сакам да
кажам дека постои светлина во вас и има грмотевици ,
бури , енергија и светлина , во суштина јасна
светлина, и чиста и во неговите најтврди примитивна
форма на огнот тој оган што ни крстови и ни го храни и
понекогаш ни гори, толку е живот направенипреодни и
противниците светла против многу причина или
чувство на енергија, која ни даде сила и виталност да
издржи нивните слабо шок и без сила која го
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прекоруваше и да се најде оправдување причините за
нивниот ангажман, нема светлина без енергија и сè
има енергија,се си има своја светлина и движење и
струја, таа е да се биде сам по себе, застрашувачки и
често ни се соочува со чудни обвиненијата дека не ги
разбирам , бидејќи тие не се diriment не се осмелуваат
судир со други енергетски но обидете се да се стави на
вашата светлина , но таае присутна и како таа се
открива инфилтрира на сетилата за вид и ни покажува
јасноста на мислата преку молчењето на пати, и молчи
како да се зацврстуваат погледот и уживање во
неславен инвалидност, а другите да помине низ
позитивни или негативни енергии.Но, факт е дека
светлината сини ray застрашувачки, но прифаќа дека
енергијата што ја ако сакате да го носат и дека
брзината на светлината, непосредна , втората, дел од
времето, а времето е моментален со тоа нема да има
намалување нарамка ниту пак повеќето смешни
однесување затоа што секој има право на енергија ,
без разлика дали се позитивни или негативни
ефект.Имаат lacerating ефект на црно Faíska се случува
во неутрален пол на разум и лудило носи на различни
енергетски и гладни за задоволство и светло , па јас
препорачувам да ја користите вашата сопствена
енергија за да се стигне со светлина и esbaterá гори
насмевка како пепел ,лишена од топлина, но
избезумени кога предизвика.Од друга квадрант имаат
Блу Реј со непречен мисла на Божиќ и истакна светла
дрво,
што
не
доведе
до
одвлекување
на
вниманието.Блу Реј знае својот пат, насока, водство и
пресудата мора да ги обликувате енергија и фотоните ,
можни кратки кола , но енергична и импулсивни
секогаш патува со брзина на светлината , но не и сини
зраци .Тоа е оваа транзиција енергија се соочува со
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прагматични енергија , но не и занесени опструктивна
што не спречува да живеат на слика, гром, промешајте
и видливо влијае на звук бран кои произведуваат
суперсонични брзини, но не како моќен .Како директна
конфронтација и совладан од страна на светли луѓе се
згусне матна светла кои ја искривуваат она што е
реално и се чини нереално, но има фиктивни светла ,
исто така, тоа е силата на имагинацијата светлина.
Блу Реј
Избувнува Блу Реј инвазија ми се пламнал енергија
што тече во валкани порите предрасуди и intolerances
дека оваа сина молња ќе штрајкуваат .
ласерска светлина
Ова ласерска светлина е продорен и невидливо
продира до невидена и незабележано.Тоа е психички и
господар светлина во претпоставките поврзани со
крстопат сопствените психички.Незабележителни и
едноставен причините преку својата зрак вшмукување
на мисли и утврдените идеи со отров на сопствениот
отров и нејзините противотров.
Покривот светлина
Ова чад проникнува светлината на тајни ум партали
спомени се врати назад во лабава шефовите на насока
и акција, акција која мотор кој го лади чекор на
интензивни мисла на бавен и некоординирани
massificador сериозно .Пирсинг во слободното време е
ентузијаст и дистрибуира на мозокот и возбудлив
светла Deambulante мрежа стимули.

Овие сеќавања кои се осветлуваат таванот засекогаш ,
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а некои се секогаш отворени или затворени во градите.
Молња
Топлина и потемнува и станува неподвижен и тивок, но
опсег и бучава кога тоа се случува, е без здив и големо
што инфицира бес да живеат и да бидат присутни ,
меѓу другите светла и илуминации , па дури и
едноставно, но зачудувачки минливи темнината на
воздишки и кршиповеќе Бирминген тишини .Ова молња
отвора
својата
совест
означени
со
издавање
елоквентен и звучи дека талог акција negligenciador
чувство на сопственост да биде можност во тоа време
падна уште еден удар на гром во овој свет.Светло сива
пепел што овие одбележи топлина на диви и силни
пегли само погоди сте инфицирани со последните
светло сива и сеприсутниот иднината што не ги
заборава и дека бунтот вас.Сечеше поттикне на
моментот и пропагира полека болен и effusively кажува
што ќе ги контролира , а тоа ти ја фрли во добро на
светлината која се дави во знак на сеќавање на
инконтиненција зборови и фрлаат вашата жед за
светлина.Во голема галама се тлее жар на магнетно
тело што свирки и трепка во твоето срце што гори со
желба за нешто , снажна машки и женски и сензуална
тогаш, ова двојно навреда ви карактер како двојна
личност која не дава дури и на една страна илина
друг.Овие светло сива топлина темнината и несериозни
и да имаат во нивната топлина заштита од дожд и ги
проголта
што
се
шири
низ
континентите
и
безвременски простор.
Во светлината на задоволство
Оваа светлина која го напаѓа и ни дава увид луксузни
и нè води до безброј задоволства депресивна и
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анксиозност хемија седентарен начин на задоволство,
но не и садот , туку печатени во наивни туѓо лица на
задоволство кое го осветлуваат суштество или чувство
или емоција.Емоцијата што ќе се чувствуваат
задоволство блескави и сјае и ублажува контракции
чувствува од страна на вишокот на задоволство, овој
вишок
што
нè
води
до
другите
сетила
и
задоволства.Раѓањето на задоволство се развива и се
храни со цигара што не ќе се намали и не се движат и
се судрија во луди задоволство негирање на косата.
хипнотички светлината
Замаен чувствува во лицето на светлината хипнотички
сведок чувства кои ветуваат дека желбата на цигара
што светлина која нè води да се насочат и верувам
дека постои светлина.За тоа сме склони без кредит и
без долгот , стагнација како хипнотички животот на
трансцедентен суштества кои уживаат во хипнотички
задоволство извори.Пороци дека овие позитивни
косата
и
веѓите
натоварен
скромност
и
безделничење.Трансцедентен оваа светлина која нè
води кон нови предизвици во истата мисла на различни
реакции, овие луд и чиста реакции со кои се соочува
чиста желба да имаат светлина во негова моќ за да се
хранат од неа , а управувано од лабава камења кои
доаѓаат заедно како глина вогреење.
светлина
Интензивно дека светлината е поделена помеѓу
отуѓени тела движење и осцилира помеѓу два лесни
начини да заличи , но без снабдување со електрична
енергија , што е автономни и останува во тага и
разочарување на системски хипноза која го храни и се
развива.Но, свесно е интензивна светлина се гаси и
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само ги пренесува истите овластувања надвор.
психоделичен грмотевици
Психоделичен
испреплетуваат
во
метежот
на
грмотевицата храбри дека поддршка и подобрување на
абнормалност која доаѓа од фактот дека ние се
опфатени со оваа trovoa- психоделичната .Па еве што
зрачи кохерентна светлина без овластувања или скали
, тоа ќе биде само изговор за абнормалност на црно
гром, што caging и реви во најчудните и длабоко
чувство на разумот апсорпцијата поради тоа што
заминува , опсег и потезибез најмалку таинствени ,
навидум светот на психоделичен светла мачат кого ,
ако сакате да изигравам , или да уживаат во
задоволствата влечкаат обоена нарушена со коси бои
стагнација , не сакаат да се создаде или само
уживање.Задоена со духот на мислата на фрагменти од
фрагментирани всушност се оние кои си замислуваш
некој друг свет , далеку од нарушувања, кои ни се
иритираат што кога ќе гребење на окото, или,
едноставно, да трепка.Ова движење се оддалечи други
движење , свети и спреј далечното и несвесни умови
да едноставниот факт дека е зафатен или бурните.Гром
е психоделичен и вози далеку духови без нив да се
манифестира , како што постојат , е паралелна
реалност на гласини и бескомпромисност како баучот ,
и никој тука јаде бизарни личности и адреси на
постоечка иако има навистина.Значи сето тоа е
нереална има безвременска приказна, но нема ништо ,
се плаши , се плашам дека станиците во хоризонтот на
5 димензии, polígonas и линеарна , но не е веројатно
или дури и предмет на какви било особина, оваа
особина е дека хемисферии трансцедентен апотеоза
мислеше.Не цвеќе или расте во нишки на апстрактни
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идеи зошто , да ликовите се родени пулсира видел, и
украсени , имитација движења и соодветност за момент
, но се направи свесни и минимално пресметува.Не
пресметки гром е реален и непредвидливи дека постои
вистинска спонтаност, со што е апсурдно да се мисли
на било кој друг извор на енергија психоделичен
.Мелење и мелење на шефовите на минато и има
desvanecestes во жолти лисја и јаде со bibliófagos , и
без упорност заплаши застарени меморија и направи
фалсификат и да ја мерка.Опкружен со мерење
апарати Тие ја поздравуваат Abyssinians rotulantes и се
смееш на гром на Abyssinian .Во светлината на
минатото влијае на оние кои живеат во светлината на
минатото, тие умираат од надвор нападне истакнати
небесни тела всушност се случи, веднаш.Но, сето е
светла прашања, повеќе или помалку светла, но се
енергетски зрачења кои не се компатибилни со
минатото,
па
дури
и
на
претходната
псредина.Минатото светла со што испуштаат штетни
зрачења , но не ја засени било прозрачна и сончева
светлина , која сака да се запалат во секој момент ,
Хасани или момент.За изминатите вкрстува со
сегашноста , во моментот , Хасани, втор или дел , но не
влијае на неговата енергија моќ или нејзините
луминозноста.Затоа сме секогаш на време за моќен и
јасен поглед на екстази поток што минува ветерот во
лицето задоволства дотогаш лишена од ротации
намери околу задоволство на вршење на светлина или
просветлен суштество, бидејќи она што е важно е
сигурно е на власт илинапон интензивна струја што
предизвикува електричен импулс кој со едноставно
гледајќи напред кон светлината на своето минато,
помалку интензивна светлина , зрачењето од минатите
животи, но тоа не води принципот на светлината
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предизвикана
од
светлина
пулсот
движење
демаскирани
живеелевтората
слика,
едноставно
кликнете и готови во горчлив светлина и изгледа
опасно и горење погледи на завист и омраза што
едноставно ползи наоколу светла од минатото и се
држат до небесните тела со зрачење.Па зрачење е
радијација и тоа е зараза, така што ништо посилно од
светлината твојата светлина во тоа време, во секое
време со сите тековни без зрачење , затоа што нема
светлина е посилна од било кој друг , тоа е прашање
на зрачењеи да не дојде до мене со овие вродена
светла бидејќи секој си има свои чиста светлина ,
жедни волја и имагинација и чиста енергија, развој и
создавање .Светлината магија која има бои на
нејзината светлина , што се гледа во нијанси на жолто
сонце енергија.Всушност, не е многу светлина , постои
само остаток и избалансиран постоењето на фокуси да
се прикажува она што не е одговорен за гледање .Па
не е реално, е плод на моќни зраци што алудира ни
свесни.Но зраци што е свеста?Она што е навистина
свесно или несвесно овде бариера што не е веројатно
да се материјализираат за многу смисла да се направи
и да се разбере дека сите се упатија кон момент.Ова
распаѓање материјализира однапред бариера и велат
дека се несовладливи струи кога, всушност, нема
вистински бариери.Сè што е толку имагинарниот и
реалниот или нереални сите живеат во истиот поток од
илузии , седиште на други духови, кои не ни влијае во
вистината , бидејќи постои , или навистина не постои
бариера помеѓу желбата и светлината на несвесното
секогаш присутен во свеста ишто- ние го задржуваме
да се затоа што ние веруваме во окови, но и тука не
постојат струи или импулси , но има имагинарен
воздушната небесните суштества кои живеат како што
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се вели во контекст на минатото, со мнозинство кое
одлучи дека светлината мораше да имаат моќили
мерка, но тогаш повторно , кои се тие да се меша со
светлина , светлината не игра белешки на светлина и е
да се погледне за да ја исклучите.
природна светлина
Тоа е само природен дека ова јасно и природна
светлина
,
тоа
е
природно
да
се
приспособат.Несообразности , катастрофа , конфликт,
служи само како indulgences акумулаторот ставови и
проблеми свесен, но не се толку длабоки како што се
природни.Помеѓу природна светлина и има минимални
шок тогаш дека природниот околу нас и нè прави да се
чувствуваат комотно и тишина, бидејќи сè е нормално
и природно .Воздух , природни радост што не
опкружува, што тропа и бега , а особено допирање,
нежен допир за оние кои сакаат puffs на леснотија.
Нуклеарната енергија светло
Моќен извор на енергија зрачи ни промени ,
психолошки промени, кои потоа се разгледа погодени
од
оваа
нуклеарна
енергија.Оваа
енергична
светлосната енергија расте светла влијанието на
трансцедентен благосостојбата на мутации и дека,
всушност, не страдаат но како паун ни влева импулси
на запленети и што нè доведе да се делува.Зголемете
ја оваа динамична и јасно експлозивни зрачење.Значи
имаме врвот во нивната енергетска сила, ќе биде
нуклеарната агенси кои се точни и колапс на
светлината невозможно да дебаланс , бидејќи тоа е
олицетворение на сила трансформација.И ништо
посилно од друга страна, оваа промена што ни го
поставува и подобрување на нас за зрачење.
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психотропни светилки
Како магија или хармонија тие земјиште и плови и
победи овие психотропни светла крила кои ни
фасцинира и размена на реалноста да биде како добар
желба, но се надеваме за лош знак , кога се вративме
овој свет, каде што како временска машина за да ни го
намалувареалната димензија и нè носи во светот на
фантазијата, нереални или задоволства .Оттука ,
постои и трета димензија на сетилна дејност и темна
енергија кога гледано од перспектива на другите луди
застрашувачки реалноста на оксигенација и проток
психотропни светла стекнување на земјата во различни
перспективи и сладострасна димензии и ексел оние
кои ги задржат во спорадични епизоди.Ништо
спротивностите помеѓу светот реалност или светла или
поради самата природа се светла.
Гром
Како горчлива судир и сјајна, ги разлути громот што се
храни земјата на преживеаните од amórfica и
транспарентен светлина.Бегалци во небесните тела
горчина тие да испаднат неконтролирано бес
потенцирани со овој лава светлина и моќ.Барнс и
гасови светлината е во тоа што ви овозможува да ги
нападне од овие несакани прекини во темнината
отсутен на светлината и sneaky моќ и дека остава
acalorar со магма енергија гром и го подобрува среќа
на светлината.Среќата на светлосните зраци од
некарактеристичен суштества .
генератор
Љубовта генератор
Љубовта!

,

генератор

157

или

еднаква

на

Што горива ова не виртуелен секс желба , а тоа
емотивната врска, транспарентно бакнуваат и жедни за
нешто од витално значење за развој на емоционална
енергија
и
електрични
врски.Овој
генератор
обезбедува ега и личности со скриени лица во
секојдневниот застапеност во преземањето појадок или
вечера , или вода што се храни со енергијата на ден за- ден .Без маски или lacerating мисли, ни enquadramo
во реалноста енергијата на љубовта или љубовта на
Бирминген енергија и остри пирсинг и претставник
изгледа љубовта и осаменоста што живее хранат со
кабел кој никогаш не се исклучи, нетленен моќ,
ноточно, засекогаш!Секогаш Бирминген желбата да се
погледне
жедни
и
некои
трпение
измислена
монотонијата на ден и накосени лица кои ги
претставуваат ништо во електрични медиум се лабави
жици.Вложување во имагинацијата на вродена моторни
и пионер реалност , но со задушуваат моментален
контакт.Контакт суштинско значење за моторни живот ,
моторни ова да биде на консензус реалност, а не да
бидат присутни , но несвесни за другите реалности
речиси незабележлива на свесна желба, но тоа е таму !
Не е секогаш присутна во смисла на непосредна
можност , така што медиумите не можат да бидат
водени лизгалки , но во медиумите љубов генератор
мисли и достапните ресурси;за љубовта генератор е
секогаш дебна и сите други не- виртуелна околина и
контролирани ова самото битие на препуштање , тогаш
не може да се лиши од задоволството што ги генерира ,
и дистрибуирана во овие сеприсутна лицата на душата
парче секогаш сте сакале да го задуши.За тоа не може
да се продаде секое парче на енергија, како на
енергија е еден и мултикултурна во своето чувство на
задоволство, задоволство што се развива различни
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реалности
,
бидејќи
ние
сме
виртуелни
и
имагинарното, само во присуство на други лица или на
огледалото криеше новата регулаторна енергијадухот
на енергија на неутрони , дека тие се вистинските
животни на светлината.Змејови светлина може да
светне !
електрична енергија
Оваа струја тече низ нас и ревитализира секојдневно
ни дава сила , мимика сјајни и заблудени луѓе, да!
Проходилки , бидејќи тоа може да биде сила на
светлината или болните и опоравување угнетување
навреда на дуалистички и неподносливата реалност.Не
можете
abatas
за
оваа
сегашната
поларитет
инфилтрираат во потсвеста и намалување на длабока
болка на критични и опозициски личност, да се храни ,
а трансцедентна реалност и позитивност на анти
хемиски и хемиски фидер кола на духот на иновации и
достигнувања, остварување на оваашто не може да се
пренесува како што одговара Ridas избезумени
колибри не ја сакам , но влече умот на магнетни
бранови на мислата и пренос на тоа.Емитувањето на
мисли е реален и magnetizing и развива кола и никој
не може да го негира овие кола имаат сегашните
распони во безвременската воздух на дразби и
задоволства обесправени затоа што сите ние сме
почнуваат да се бета-блокатори надворешните извори
на енергија , но тоа се зајакне нашата жед за
живот.Овие импулси со тоа влијае на нашето мислење
и понекогаш се случува или се развие конфликти во
мисла , но тоа може да донесе на електрични среќа,
дека возбудата на порти ќе доведе до надворешната
реалност .
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Сино светло
Активирани силни емоции сина светлина поминува
мостови и скали и се инфилтрира во моќта на
чувствата што се храни и се развива овој потенцијал
духовит .Го поздравува својот ултра чувствителни
греди убавината на транспарентноста елоквентен
пријателство кое во потрага по малку повеќе сина,
посилни, поинтензивни, и се развива во САД
соѕвездија со длабоки последици се чувствуваат и се
оддалечи во оваа копнени бран.Оваа власт влијае коси
умови лишени од чувството за живеење во нијанси на
сина , тиркизна влијаат длабоко и трајно пријателство,
тоа само по себе носи магичен греди на лудило и
радост на љубителите на ретка убавина и тонирање
сина боја.На теми на самракот интензитет таа се
развива и пренесува енергија и пријатна за заштита на
злото и воодушевува со агонија и тишина, не, не,
маска која нема освоено и ни алудира на апстрактно
мислење, тоа е прилично силна сина светлина и
засилувањереално и имагинарно задоволство, но тоа
влијае и кои секогаш ја погодува да се движи и да ја
стартувате од граници за внатрешна и трајно
пријателство.Таа паднала во љубов и како тоа
лишавам на разумот , туку служи храна на емоции,
доаѓа и носи задоволство и страст воодушевува , тоа
задоволство е калории и го напаѓа се што и е бес на
возбуда со оваа сина светлина која легнува и ролни
abrochaакумулација на енергија што ја осиромашуваат
со текот на времето , но тоа не исчезнува во оваа
иднина , односно е секогаш присутна оваа заштитна
светлина , која не ги споделите со нас се развива на
ниво на неконтролирано светла задоволство .
кабел за напојување
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Енергична потискано на анксиозност тече низ тела
преку електрични кабли надеж колибри и нешто ново и
неверојатно дека ја напушта статични движења но со
брза и фантазирање.Парализирана движење, тензијата
расте во кадрирање и всушност се контролира и мери
движења надолу по скалите на мисла, која нè поврзува
едни на други .Дали е ова скала мисли кои ги
категоризираат однесување, лица и движења и
рамката ние во симнувањето и искачувањето на
моменти од животот , светлината храни ескалатор без
престан ќе ве однесе до лудило на стварноста кои
преовладуваат во секунда .XXI, енергија , магија ,
костими, сите со очигледна хармонии, но пазете се по
скалите , не сите ќе ескалатор на животот , постојат
суштества кои се искачи по скалите кои се зголеми , а
особено некој ги поддржува , дали е доволно или тоа е
прашање нарамнотежа.Рамнотежата на моќта е од
суштинско значење за билансот на движење и паѓа и
се издига на ниво на секое битие , но не сите го
заслужуваат да одат надолу или да не поддржат на
искачувањето , напор и упорност е клучот , а потоа се
подигне духот на жртвата,без повреда или постојки и
таа ќе ве однесе во однос на размислување
суштество.Не рамнотежа на надворешните сили кои
можат да дадат , чекорите се цврсти и хранат со кабли
на надеж дојде до најважните електрични кабли
циклусот на животот , енергијата што ја храни земјата.
веселиот светлината
Каи и burble , разредена и се проширува во светло
разгранување непробојна желба , тоа е илузија
веселиот изгледа како и сите на светлина која потоа се
распаѓа кога ќе се соочи со надворешната реалност
.Обдарени со злоба и фалсификувани спорадични
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лудило веселиот желба на љубовта се шири и се
загади , зафаќа сите мисли и е дозволено да
доминираат и да биде надмоќна, тоа е размена на
ревитализација на енергија, вриење вратот што оди,
прозрачна содржина е таму.
Lit небото
Ништо не посилна од желбата да се постигне совршен
баланс на светла на небото , како што се ѕвездите кои
ви даваат живот и да се движат мисли и идеи, или
навистина желбата за бетон.Ништо поубаво од небото
осветлена со constelares енергија кои се жалите до
постојана интеракција помеѓу ѕвездите и силата на
ѕвездите е уникатен, како што велам ништо посилно од
душа со осветлена небото волја и желба за промени и
интеракција и допирѕвезди хипнотизирам мисли.
Енергетската потрошувачка
Тоа ме плаши како енергии исчезнуваат во чад без
оган , односно не сакаат да го протолкува на КОС
реалноста мика .Јас сум разочаран од витално значење
енергии се потиснати од сместување и кристализација
на чувства е несомнено маска на политичка
коректност.О душата на чиста енергија, ќе се
трансформира во магија и лета умови кои немаат
импулс струја на вистинити факти и менување на
нештата се менуваат чекори и циклуси за кои сите се
помине и да се развие , но никогаш во начинот на
страв ина sofridão чувства.Слободен си и проширува
страдате а особено на мутација на живот , оваа
промена што ни дискови .
Светлината на Животот
Потопен лудило на страста.Зошто инстинктивно сакаат
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и сакаат да бидат сакани страсти и разочарувања
отвори неколку илузии.Опрелести и ме сакаш
фокусираат и се концентрираат во текот на
методологијата на љубов на вистината , која ги
пробива било лага.Гола на полето за играње на
љубената ние се соочуваме со вистинскиот идентитет
на се , па да бидат сакани бара од нас длабоко совесен
зошто се сакаше , а сепак постои потребно дихотомија
на добар вкус да возвратат и да сакам , оваа
дијалектика се претпоставува1 + 1 = 1, кога логично
еден не можат да уживаат ништо.Значи логично е 1 + 1
= 2, точни, но однесувањето нема да бидат
продуктивни , ако резултатот не е технички врзе
ставови и вредности и однесување во целина, така што
тогаш постои обединета позиција во средината на
секс.Сфатена и ова е можно само извор на
задоволство, или да биде индивидуален или друга
постапка е наменета акција како вистинска слобода
.Па, јас не сум живеел доволно за надминување на
следните чекори, логички или нелогични ќе биде
критериум за многумина од вас , сакам да бидете
апсолутно сигурни , па ме замисли задник од време на
време , а денес е речиси магарињакако на пример ,
има многу вештачки магариња, кои измамник , но кој
навистина ум се јавува понекогаш и во оваа улога , да
ги преземе свој заклучоци.Јас не сум тука за кои ,
патем за глупостите имаат стравови и ставови кои не
прават луди , бидејќи е само во одредени околности и
кога е оценето од други, односно често зависи од
"живеалиште ".Пренасочување на некои од тоа
размислување тогаш сакам да кажам дека сум луд ,
претпоставувам дека се допадна многу луѓе , а со тоа ,
ние никогаш не се задоволни , ние сакаме повеќе
љубов и се повеќе и повеќе ... зошто толку многу
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љубов амбиција како јас го постави прашањето
.Повлекување вели следново, сите се слободни да
извршат лудории во љубов , ние сме ранливи и често
се манипулира.Сакаме да веруваме дека тоа е точно
дека љубовта, зошто, затоа што ние сме биле сакани,
тоа чувство што побудува љубов и предизвикувачи на
мудроста на животот , чинот на љубов и пренесува
дека љубовта јасно и спонтано, сакам да кажам ,
бидејќи јас имам право да се биде саканзатоа што
тогаш сакаат едни со други и да даде светлина на
животот преку еден напор и насоката на патот без
солзи и болка.Уживајте во прекрасно суштество што ќе
претставува максимална енергија родител.Светлината
игра во греди кои го осветлуваат сончевиот систем сам
по себе , верувајте ми.Никогаш во далечниот хоризонт
доловува светлината на љубовта, затоа што се шири
преку контакт , ревитализација стимулира овие
енергии .И растат и равенката е 1 + 1 + 1 + 1 + = .....
плус бесконечност.Па со љубов поле за магнетни сили
, заводлива сила и да привлече желбата да се знае , и
ги задоволуваат желба или едноставно уживате.
енергија здруженија
Светлината : топлина : сонце : моќ: сегрегација :
плунка : бакнеж : споделување на : чувство: радост:
страна: Роденден : Роденден : Години : возраст :
трпение : упорност : Освојување : жртва: Болка:
исцелување : Медицински : Компјутери: виталност:
Енергија:моќ: импотенција : фрустрација , тага :
Губење : вертиго : вртоглавица : тоа беа луди : тоа
беа луди : Болница : болница : лишување : желба :
желба : сакате : победа : Победа : Битка : војната:
смрт, губење на исчезнување : нема : осаменоста :
размислување:создавање: изум : лага: суровост :
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неморално : казна, казна: укор , парична казна :
Полицијата: заштита: безбедност: стабилност: биланс:
нерамнотежа : абнормални : болест: психијатријата :
помош : терапија : клинички : инјектирање:
медицинска сестра : морфиум : Дрога :илузија:
разочарување : анксиозност нервоза : напон: борбата
: Борбата : борбен : победник: трка : конкуренција :
адреналин : страв: стравот: сомнеж: прашање:
прашање: одговор: прашање: љубопитност, интерес
;задоволство, задоволство: оргазмот : чувство: совесни
: отчетноста виновен : виновен : невини : Слободен :
Слобода : Правда : чесност : вистината , чесност ,
транспарентност : Невидливата : Unreal : непостоечки
: имагинацијата: креативност, сон: спиење : одмор :
мир :смири : Напушти : да запре: знак : симболот :
Цртање : Молив : гума : гума: патот: Патување:
Транспорт: Воз: линија: игла : PIN : шиење :
Операција : Интервенција : промена : Транзиција :
чекор: скалирање: Класификација: Индекс:термини:
зборови, фрази : дијалог: комуникација: изразот:
Демонстрација презентација : Вовед: преамбулата :
Вовед : Книга на состојба : дрво : природата: Ветер:
воздух: Море: оган : земја , Сончевиот систем :
енергија: светлина: моќ: зрацисино :)
реновирање на енергија
Живее незадоволство со задоволство
Просперитет на светлината
Јас сум на сите бои да се наслика својата свет
парализирачки светлината
Нешто ќе не спречи ако сакаме да продолжи, но зошто
да застанете ако е акција која се развива и
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произведува емоции , чувства и стимули , бидејќи кога
некој ќе одговара на нас и реагира акција моите
пријатели , трпение и интелигенција за да се разбере
другиот се соочени болка.Тоа е прашањето зошто
бесплатна енергија што ни го парализира како да
бевме деца без одговор.Храброст драги Зборот е за да
бидат судени , а кој ќе биде судија на разумот, кои
можат да бидат нормални и ненормални ... никого!Сите
ние имаме вера и имам верба во оние кои имаат вера
му даде на случаи од интерес на волја и сезнаен и
оваа желба, туку како харфа дека алудира и нема
освоено пренесува звучи сирена со халуцинирачка
одекнува .Ништо повеќе од релаксираат и да го
слушнете имаме две уши и една уста да слушате
двапати онолку колку што се зборува , а тишината е
акција и не е наивно или неконтролирани , неколку
спротивстави вие ќе се обиде тишина може да биде
дури тортура , но одговори на многу субјективни
прашањаи друштвен молчење е тивок , но може да
функционира како совршено оружје желба на
импулсивноста и неконтролирано желба да се смири и
да ја слушам тишината слушање во вас!
Ако еден ден да биде на растојание
Ако еден ден да биде на растојание, ќе уништувач ,
страшно , бучна , или беше неуморен светла , убава,
сјајна и енергичен ... Секој има зраци како луѓе
различни
карактеристики,
различни
начини
на
дејствување , поинаква светлина, односно секоја зраци
/да бидат единствени и ексклузивни.Па ако еден ден
да
биде
на
растојание
барем
тоа
беше
оригиналот.Секој зрак е во форма на дејствување,
како и во секое време на луѓе кои имаат понекогаш се
јавува фракции.Дали сме постапувајќи по светло / да
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биде, ние може да го промени правецот и
дестинација.Во однос на дестинациите и првиот пат
кога ќе го повика името на Бога , еден ден се појави да
имаат разговор верувања и вера со Куранот следбеник
кој ми кажа следнава приказна која Јас ќе се опише :
Дали сте игра за даденрацете и страстен молиме Бога
да го оставите на максимален број на бодови и си
замина е гајле.Драги приказната се сведува но кој
конечно ја објави оваа информација ?Но, за разлика од
оваа приказна сакам да ви кажам дека ние имаме
акција и радиус / дејствува со животната средина и
секоја ролни на генерал со вашата енергија / форма /
однесување.
Учењето на татко постдипломски во светлината на
животот
Му благодарам на својот татко овој придонес во моето
учење , како и ... малку на сè ... тоа е како ние ... ние
формира кога ние се внимателно кон животот ... На
околу нас ... со чувствителност до сите
Рефлексија светло
Јас reflect'm само луд
светло утро
Колку е добар , така се разбуди во мојот свет, со
Девствени да пее, риби да пливаат и дрво оксигенати
.Јас ви ја понудам мојата соучесници : Канарските
точки плени со нејзиното пеење .На smartie риби
пливаат и слајдови во текот на вода .И амазонките
бонсаи која вдахнува и инспирира .Во овие три
блескавата суштества и инспиративна на мојот свет ,
јас се одржат повеќе светски свет во прозорецот што
се изнесува на светот како што беше пред 20 години,
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само еден пример на Унијата се уште постоеше
претставник.Советска Социјалистичка .Јас исто така,
две пустината рози , и е составен од времето зрно
песок на пустината што ме тера да се створи
Обединетите свет, во светот се овие рози еден во
својата оригинална боја која ми значи упорност и друг
насликани во силна зелена тоновисимболизира за мене
се надеваме.Во моето пишување во светот , мислам, и
се чувствувам како да непречено .Во совршен пријатна
средина и сончево утро за да напишете некоја љубов
душа тука кои сакаат да се замисли розата на верата.
200 дена со " вулгарен" мавритански Filipe
Се разбудив во поинаква реалност од вообичаеното и
да се истражи rar пишување курсеви низ оваа книга ќе
се прошири моето битие.
Јас размислуваат за тоа како да се пренос на мислата и
ја изедначуваат тоа на светлината и нејзината моќ .
Како што сите мислат за повеќе перспективи треба да
ги следите синџир.
Душата има вознемирувачки моменти.Начинот на кој
ние се погледне во себе , не е секогаш наивни.
Енергијата се проширува.Проблематичен
прекршоците се засилен.

умови

со

Гласовите во дует звучи погласно од право на глас.
Зборовите се израз на уметноста.
Од оваа точка ќе биде инспирација.Чукањето на
срцето има својот ритам што се проширува вените.
Репресија се врши тајно .
Сите тие имаат притиснете q.Сите мислиме дека за
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злото.Понекогаш тие да ни се затвори.
Сите ние мислиме .Спомените не се секогаш присутни .
Не pratiques омраза, бидејќи тоа е лошо.Не сите
времиња можност во право време .
Понекогаш само затоа што страдаат.Сите ние имаме
слобода на изразување.
Ништо повеќе искрен
форми на изразување.

од

вистината.Имам

неколку

Да се биде добро е да се има баланс.
Билансот е рутинска циклус.Да се биде нервозен
нерамнотежа .Луѓето сакаат да коментираат.
Сите ние имаме чистота.Сонцето е извор на енергија.
Универзалната љубов раѓа сочувство.На абнормални
ништо
не
се
случува.Сите
заборавам
кога
сакаме.Секогаш постојат неколку перспективи.Многу
малку идеи убедувања.
Има непоправлива
неправда.

работи.Сите

се

предмет

на

Љубовта е извор на задоволство.
Секогаш сам и заштитени.Има луѓе кои не сакаат да се
размислува.
Свеста е светилка која ни разјаснува .
Сите ние имаме пороци.Понекогаш имаме стравови.Ние
сите велат глупости.Јас не го пишувам за никого.
Сите ние имаме нешто што ние не сакаме да се сетам,
но добро е да се знае кога ние сме тажни и секогаш се
признае тоа и да не се сокрие ништо.
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Ние сите имаме слабости.Ние сите се чувствуваат
задоволство од нешто.
Кога можност дебне ја отвора вратата за него.Не
чувствува во однос на едни со други.Никој не е никој и
така ги имаат сите права да блесне.
Пријателството е секогаш добар принцип пријател е
уште еден себе.
Следат вашиот инстинкт ќе видите позитивни.
Сите ние можеме да се биде сакан и љубов сакаме е
светлина генератор.
Кога сме сакани ние треба да го почитуваат тоа
чувство.
Тоа е љубов и да се зголеми наталитетот.Секогаш со
зборовите на крстопат игри.

одразуваат !Снимајте е учење !Пронајдено е вистина!
Изведување на себе !
Јас сум , ти си , тој е , ние сме, тие се!Ние сме сите
мене!
И јас сме нив!И тие се со нас!
И по сите кои сме ние?Ние сме зошто постоиме !
Ние постоиме затоа што се создадени !
Создавање преку дизајн !Светлината на животот!
Светлината дизајнФантазија и реалност!
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Дуализам помеѓу она што го сакате и она што е факт!
Фактите се толкуваат реалност!
Реалноста околу нас !Хабитат , каде што се создадени !
Значи дека не преобразува !Трансформација / мутација
!Иновации и промени!Промена циклуси чекори!
Транзиција фаза !
Транзиција бариери!
Надминување на циклуси и да ги надминат тешкотиите
!
Креиран и имагинарното потешкотии или реалност!
Тешкотиите / проблеми интеракција помеѓу потсвеста и
свесни !
Свесни и достигнување!Несвесното
Дизајн на мене!

и

проекција

!

Постоење!
Постојам наскоро постои!Ние сме мене!
А светот!
А светот, се свртев на нас!Ние работиме на овој свет и
тие нас!
Постапувам според дел од вас !
Вие тековната за нив!
Тие се во светот !
Светската суштества!
Луѓе кои се или не!Дали живеење или неживи !
Производство на лесни фаќање светлина!Светлосната
енергија !
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Енергија моќ!Моќта е желбата !Желба се сакаат !Сакал
е реално !
Сите можеме да се постигне во реално !Реал е на
фактите и однесување !Однесувања се акција!
Акцијата е одговор на светот!Светот во акција е
трансформација !Трансформацијата е промена!
Промената е реално!Промената е постојана желба!
Постојано сме во EnCalcE на желба!
Желбите може да бидат угнетувани !Не е сè што сакаме
во светот!Незадоволството !
Од она што го имаме , а не таму!Ниту еден нереален !
Не фактички мисла!Не фактички не може да се
постигне !Очај не може да се постигне !Очај страдаат !
Страданија, и постои!
Сè што постои, не го привлече желбата !
Ако сакаме она што не е таму!Ние нема да се постигне
среќа!Среќата желба исполнување !
Неисполнување несреќа на недостижна желби!
Недостапен !
Произведува депресија !
Депресијата психолошка состојба која не е направено.
Не направи, а не фактичка нереални !
Во светот има нереални факти таму!Сили и настани кои
се сметаат за свет кој не е на дофат !
Не е постигнат е духовна !Духовно е начин да се
чувствувам !Сите ние живееме во духот!Духот /
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предиспозиции
Мотивација нешто што нè тера !
Импулс да се дејствува !
Акција на другите!Акт , акција !
Други нив , тие доаѓаат !Јас наспроти нив ( светот) !
Социјална светот!
Учење однесување !Одземање на знаење!Познавање
на вистински факти !Оружје на знаење знаење!Пренос
на знаење!Меѓу нив, јас светот!Знаете светот е да се
биде во неа !
Ние тие се во светот на знаењето!
Сите ние имаме некои знаење!
Сподели знаење е да се научи !
Учењето е во живо!Во живо е да се комуницира !
Извештај е да се однесуваат !Брачен е да
комуницирате !
Интеракции е да се делува на светот!
Постапувајќи по светот се врти !Се трансформира во
светот преку знаењето се развива !
Еволуира е да се биде запознаен !
Знаењето е да се знае на ред!Вклучување на знаење
во светот!Мултикултурна мудроста!
Бескрајна мудрост !
Бескрајна недостижно !
Да се биде мудар е утопија !Утописка желба да се
постигне!Волја!
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Волјата е внатрешна сила !
Внатрешна сила е јас !Јас се трансформира во светот !
Во светот се трансформира од нив.Тие се менуваат
светот!
Кои сме ние се трансформира
причина!Причина за правда !

во

светот

!Преку

Правда еднакви права !Права само затоа што ние ќе ми
биде!Должност за нив!
Ние треба да бидат фер кон светот !
Дејствуваат со свест и реална основа !
Постапувајќи со свеста со нереални факти !
Unreal факти имагинацијата
Имагинацијата ДизајниШто не може да постои е
создадена !Креирање на моќта на имагинацијата !Да
бидат во можност да се создаде е да се бесплатно!
Слободата е да се знае!За да дознаете е да се игра !
За да се протолкува е да се земе !Искористете е
посветеност!Посветеноста е завет !Пакт е колнам !
Јура е лојалност !
Лојалноста е вистина!
Една е вистината !
Уно сум јас!
Ние сме еден свет !
Ние сме нив и ние.Луѓе.
Раст се .Битието е таму.
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Постои реален факт.
Тоа е реалноста дека ние постоиме и ние сме во светот
!
Светот на живите и неживите суштества!
Светот станува за мене и за тебе и за нив.
Во светот се развива !
Еволуира е да биде повеќе запознаен !
Се познавања е да се има знаење!
Знаењето е да се знае !
Знаењето е искуство!Обидете се чувствува !Чувството
е да се знае!
Само се чувствувам кога ќе го доживее !
Само ако се обидовме !
Слобода опција да се доживее она што го сакаме !
Право, обврска да се почитува !
Ние не сакаме , не знам!
Ние не знаеме дека ние не се трансформира во !
Стекнати знаења !
Различните себе во светот!
Ти не знаеш , ќе сакате да се обиде уште едно
прашање мене!
Elations на повикувајќи се на искуството на себе и нив!
Има погрешни работи во заминување другите имаат
искусни !
И тоа е здравиот разум дека не се добри !Здравиот
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разум мудроста на животот!Мудроста на животот!
Размена на искуства !
Стекнати знаења
трансформира е!

!Преку

интеракција,

интеракција

Светот е интеракција!
Ние сме светот!Светот сум јас, ти , ние, вие, нив!
Споделување, пријателство!
Пријателство соучество !
Хостинг на заеднички вредности!
Истото јас на повеќе јазли .Општеството сме.Сите
имаме пријател!Меѓу нас дека можеме да дејствуваме !
Со дејствување меѓу нас можеме да влијаат врз него !
Тој светот!Распределба на светот!Трансформација !
Нова трансформација јас , ние, тие, вас!Еден нов свет
.Новата реалност.
желба
Дај ми бакнеж ... исто како и оние знаеш !Дај ми
бакнеж скриени, како оние што ги surripiá- едни со
други кога желбата зголеми ми дава мек бакнеж тие
што ги познавате !!Слатко слатко да знаеш!Јас те
бакнам мојата
несоница
Јас не спијам поради тоа што не сакаат да спијат , јас
сакам да живеам .Еве една пречка што ме држи буден
.Ќе се соочиме со несоница
Сенка Волкот Caricuao сенка волкот беше изгубена , но
не најде .Заштитено, но само по избор.Хранење вашата
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умешност хемиски материи и печатени фисија H20
.Чистотата сопствената сенка нурка за авантура и
имаше слетување, Caricuao .Како волк е заштитено, но
од став сам , нурнати во очигледна осаменост.Денес јас
пишувам со Caricuao волкот се соочува неговиот свет и
интерпретираат тоа .Пријатели независна и не живеат
без нивните дивата природа , туку вистински newbie
добротворни животот, ембрион во Caricuao каде што
дипломирал има лојални млада крв , чесни особено
бестрашен природа, жестоки во неговата суштинска ,
но фер и со почит на Вашиот пријателпридружник и
пријател.Значи верен сопатник и соучество секогаш
толкува со топлина и тишина.Живеев малку доволно за
да знам сенките на улиците и Caricuao Cª .Но видов
храброст волкот и го основал неми и статутарни близок
пријател линк за својата слобода.Ако има едно нешто
волкот имавме беше слободата, но тој беше сам, сам !И
бесплатно!Сенка Волкот extrahuman блескав енергија
во нивниот начин на постоење.Со лаењето воведени
својата независност од дивеч за природата на
гени.Одлучи да ги споделат своите треска и духовно
сам Бадник со волкот или подобро Caricuao волк сенка
истовремено бесплатно во дует fraternally поврзани со
еден сад и нивните пијалоци.Ние сме сами по избор ?
Кларос се слободни да се размислува на начин на кој
природата.Тоа беше подарок за мене овој Божиќ
волкот Caricuao , но тој дивината за вродена генетска
средина ви извлекува своите хромозоми на слободна
држава на чистотата на чувство во сопствената
природа.Енигматски како начин на живот, но
поттикната од страста за животот и уживајте осамени
но одврзани раце за какво било ограничување или
наметнување .
Јас и сенка волкот се пријатели, но некарактеристичен
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во својот начин на работа во неконвенционален начин
на други принуда , се слободни од страна на мајката
природа и така растеме и она што го предизвикана
инфилтрираат нас.Хавана клуб е во срцето на лудило
истата жед за револуција и ние се земат предвид
нашето битие, тука е слободен, но осамен договор со
кучешки инстинкт за соработка.
Со сета почит , ти дадам тебе и мене !Што мислите за
мене и јас за вас?Благодарен сум за да ви за тоа што
ме читаат , можеби се разберат !
Предавање на размислувања веќе ме читаат веќе
добија
своите
elations
најмалку
елоквентен
неотпакувани подарок за правни час веќе полноќ маса
или игра петел дека е страшно прашање! ?
Одраз на разбирлив комуникативни екстаза на
минимум и само тишина на ехо што нè одвојува .Делата
се болка на зборовите дури и на едноставен отфрлање
на горење.Несовладлива пречка физички, но не со
хормонални и духовни хемија биде осветлен.Небеските
тела нас нападне за расцутот на госпожица .Во потрага
по љубов детелина, бидејќи богатство се состои во
разбирање на повеќеслојна суштества и секогаш со
нешто да го додадете ова гледиште.Друга Покрај тоа,
дополнително зголемување на желбата за сожалување
и нежност што ни прогонет претставник самодоверба
во социјалните медиуми.Прикажи ги перспективата на
себе една и неделива, не alie- во било волја за повеќе
желби, кои се јавуваат во кругот.Овој круг од злато,
еснафот на добра волја и лојалност и почит , главно се
должи на не постои.Ние сме чисти и диви во актот
така, и ништо повеќе себични од мене , кои само да
биде толку секогаш инвазија на друг со нивна гледна
точка .Воспалени на умот во состојба на едноставна
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размена на идеи, тоа е итен апел до здравиот разум
.Кога ќе се даде и донесе на себе со другите .Ништо
повеќе тривијални отфрлат она што не го сакаат, тоа е
лесно.Љубов и љубов , а се чувствуваат другите , а не
мене .Конструктивниот став на врската меѓу нас
суштества, страда од хармонија дека со кои живеат
заедно со други суштества .Печатено во инстинктивно
однесување мислат само на мене, а потоа во мене, и
сега имам повторно.Конфликт , бидејќи еден е
трансформиран во себе и никогаш не се знае колку
самите и ние мора да го трпи да доведе до другиот.Тоа
е вид на дојде кај нас , која е секогаш
отворена.Вниманието на ЕУ кон себе со тоа што се butвие момци и она ниво на себичноста се.Па оклопот што
некогаш сум го има- да биде толку дека- извици од
страна на ТУ , кои постојат и кои се повеќе ЕУ ЕУ
кликнување на оклоп.И тогаш како тоа лице во
огледало и да се одрази само на себе дека постои
бидејќи сите ЕУ беа дека- плаче pelo во ЕУ е во светот
.За сме сами , а потоа , кога сакавме да се бара
Ториевците само поради себичноста на неколку ЕУ
против ЕУ.Осаменоста тој збор многу самољубието има
, но тоа не се создаде било повеќе те сакам.Љубов: јас
и ти Omnia vincit amor љубов освојува .
О, ако знаеше што сака и таму што знаете и зошто
треба да воопшто не се непотребното вознемиреност
поради тоа што е сериозен и копнеж доаѓаат од тогаш
не гледам или да му даде совршена ќе биде подвиг
дека ќе дојде и да ви донесе trouxesses дури и не се
појави на Oболка и не сакаат власт, но не можете да
сакате посакувам на состанокот точка е тоа и многу
шарени живот има многу бои што ме стави точки не
треба да биде овде до мене не може да се види
градина рози цветаат и да падне бели ливчиња
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застаруваат копнеж ижелба никогаш сам, но депонија
јас сум тука сте таму и јас да си тука и вашата
прекрасна кафени очи се како море маслинки нив само
кога мислам на тебе потсети ме разбуди, се разбудив
ми остави без темни најдов себеси копнеж иОбвиен со
страст желба во сето она што го виде и се сети силен
бакнежи , прегратки силен сите што ја даде и прими и
побара да не се појави раѓање на битието, и не побара
да биде во љубов без болка гледа , јас посакував да го
запомни сè иона што ми го дадоа е сите тие повеќе не
може да инсистира беше дадена љубов, грижа ,
сочувство , страст за она што зборот никогаш не вели
дека нема да биде слободен срцето и таму чекаат да им
даде она што е побарано или донација е точно таму е
да се даде, безбарање или да бараат , ако не се слуша,
не делови, дава пребарување да се најде еликсирот
лопата и богатство кое нема еднакви, само богатство
кое не е злато е трајна љубов и знаеше она што сакав ,
но јас не ви кажам што видовима нешто подлабоко ,
нешто што го видел , но не беше преведена на моќ без
да се роди, без да се види порасна во мене ми се
допаѓа и го напиша, и не се види она што расте во
мене беше љубов , тоа бешенешто што тој сака , но не
бев, но посака навистина го сакаше како што тој сакал
да види да расте до мрак сите се случува без страв,
без треперење без страв да заспијам да се загрее
осаменост како рака под срцето се таму од прозорецот
не видовтено се сретнаа , почувствував мирис тоа
беше мирис на сандалово дрво и јасмин слушав , но не
слушаат сепак се реализира не бев таму и јас
препознавме вчера беше ист, но денес беше
поразлична видов, мирисаше и слушнале е лице в лице
уникатен беше нештоСпецијални наштети мене и тоа е
од суштинско значење дише и вдишување на воздух за
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вас, не видовте , не се почувствува и не е крај ,
бидејќи сте биле таму , далеку , но ова праша монахот
да се покаже напред, во иднината и да претпоставам
декабеа таму во позадина, во прозорецот за да
изгледаат без да се види вас, без да ви даде себе си се
вклучени со воздух врши во морето ви даде да знаат
мирисот на морето влажни дишење и радост беше тоа
што го видел море, песок, влажна , воздухот , но
вашето дишење .
Се запали една цигара смислено и да уживате во
хармонија помеѓу битието и размислување предмет ме
тера да талкаат меѓу редови и се влева во
размислување идеи и цели интеракции помеѓу
писателот и читателот никогаш не чита жица за да се
спои она што го напишав , тоа чудно, но знам дека
некојпрочитајте зошто е тоа како ќе се постигне она
што го сакате да се пренесе или да се нејасни цигара
излезе и мислам дека за мене ќе биде! ?Не знам , но
јас пишувам како еден вид духовна и интелектуална
ослободувањето ме прави добро сакаат моите читатели
е содржина и добро се определив за друг вид на
пишување последно време се повеќе concrete'm не
толку многу светлина и енергија, но со љубов и
разбирање дестинации , умотљубовта најгласно добри
зборови за некој кој сака да прочитате нешто повеќе
љубов, мудро и јас сум со раширени раце за љубов ,
доверба , без конфликти и без желба да бидат
амбивалентни во моите зборови, јас сум повеќе
директни и конкретни сакате да се добие чувство дека
се чувствува дека единицитечитателот до писателот
афинитети затоа сакаме да бидеме она што јас
отсекогаш сум бил спонтан но привлечен за пријатели
на договорот зборови меѓу буквите што се здружат и да
формираат реченици секогаш конекција, и многу
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реална
надеж
размислување
зборови
,
жал
медитативна фрази, ако јас не мислам но добро е да се
мислиако само на апсурдот како тоа е нешто што
постои само да се каже дека , исто така, постојат во
овој едноставен начин или форма преку заедничка
мавритански Filipe за сите необични ме читање не е
толку честа апатија да го прочитате она што го
пишувам и морам да признаам ,јас го прочитав малку,
но кога ќе го направи тоа за мене исто така ме тера да
мислам дека ова е мојот предизвик да го прочитате и
да продолжи да чита и да се размислува.Благодарен
сум и повеќе од среќни да се мисли дека некој друг
мисли мисли!Можеби не се чувствувам јас се
чувствувам како дожд на камен влегува тротоарот
дупки се обединети под песок и земја тешки и тешки
врска нема место, нема простор или друг камен овде
постои ефикасна соработка камен , земја, песок одеа
по нив, па сеодноси интеракција помеѓу ладно камења
со или без земја и песок , но обединети од страна на
масон кој му се придружил и усовршени љубов со сета
земја треба да се обединат како калдрмата Мејсон е
човекот, кој ги поврзува различните камења и да не се
претвори срцакамен , но чувствата moldable со било
кој друг парче треба да биде збир на парчиња, кои
заедно го тежина или трошење на време да се осмели
да ги уништи турнеја ние одиме така и луѓето страдаат
најмногу оптоварување стојат , но ако тие се
приклучија на влијанието е помал одбор-t другото
парче со љубов љубов ќе биде песок и нечистотија што
не 'обединува без слабости, само носат минимизирани
ако сите парчиња заедно и добро калдрма човек ја
усовршува свој камен и се приклучува на други заедно
се силни и седалечните и цврсти пат околу светот е
нешто што не обединува лего тип ете нераскинлива
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тврдина сите обединета и беспрекорна ако секој камен
страда носат ништо друго освен песок, за да се стави
во место на камења како мажите имаат живот
какочовек камења се заменува поради истрошеност и
живот постојат мали камења, голем и толку па оние
што одговара на природно други кои се неопходни
возвишен е човекот на земјата - украсениот ќе се
вклопи во правилна сајтвидите со мозаик , каде што
сите делови се вклопуваат заедно, така што секој има
место и не се помалку важни од другите да биде
сложувалката без слика искривени делови се сите
потребни во светот планетата Земја сите потреби на
мажите ижени , никој не е ништо , сè си има начин
како да се живее и да се поврзете со едни со други
тука е огромна загатка земјата живееме и да се
поврзани едни со други без да се знае , но сите тие
играат крајот на мозаик повеќе права, други
искривенино тоа е природно дека сите се вклопува по
сето она што сакаме тротоар пат е хармонија меѓу
суштества кои сите работат заедно за иста цел љубов и
врска меѓу врсници, како можеме да го дефинираме
себеси и ако другите не покажуваат чувство и не ја
каже вистинатачувството е дека има нешто да ги
споделат и ако тоа не боли да се живее , исто така,
споделување на трошоците, но бидејќи тоа не се реши
што е без проблеми , бидејќи ако умот и ние сме
костимирани чувства се нашите лице нашето лице и
кога ви се допаѓа некој треба да покаже лицето какои
она што тоа е како да жал ми е што сум , но јас покаже
како сум и да го покаже лицето и моето лице не е за
продажба, да не биде премногу скапо, бидејќи никогаш
парите ми купи или сакам да биде за продажба , а
камоли да се купи еден , но едно нештое дека сум во
однос на еврото во корист на круната дека човек не го
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кажува купам сите , бидејќи јас не сум цар и круната
не сакаат сакаат момци со чувства кои страдаат поради
тоа што не страдаат таму и ако не сте ги продале беше
купена е среќенбидејќи парите не го видел лицето
покажува се што и е потребно chutzpah да ги однесе до
мене она што сме , бидејќи ние не се добри , никој не е
доволно добро, бидејќи еден ден круната замени скапи
и ќе се соочи со детрониран истата болкаистата страст
беше љубовната страст е нашата имагинација нашите
имагинарен транспонирање на вистински јас сум
лојален на страста , љубовта на горење , па дури и
болката што вашиот сјај постои и јас сум актер во
нашиот свет се молчи филм актерка , нонашите премин
е романтичен филм снимање што пее песната "ова е
наша гори љубов без болка ", би можел да биде ќе
бидам сте, тогаш ние сме двете изгледаат и се види на
истата перспектива на истиот курс исто иднината на
нашата агол наистиот простор одговара на сите
потребни all'm проектирање на идеализираат конечно
да работат на ист начин од страна на истиот пат и
дишат воздишка секогаш воздишка сте биле страв од
иднината е тешко да се види што страдаат без
повредени затоа што не беа рана беше живот знаат
дека дајас не знам дали да, бидејќи можам да
замислам како и имагинацијата се несигурни, но знам
дека сме посебни, но заедно, дури и само да се биде
тука , јас комуницирам реагирате знаете каде што
никогаш не знаеш дали ќе туку сум тука и таму
секогаш сум таму со вассе уште не знаат , бидејќи само
замисли но можам да замислам сите добри бескраен
нема бариери мене и тебе , и едните и секогаш тука
заедно или одделно се поврзани , се што ви треба и
што ми да ви чИН I реагираат смеете се смешкам
зборувашве одобри гледаш те видам гледаш се
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согласувам дека се секогаш во склад колку што сакате
, како сакате само за бакнеж патувам Трчам камен на
летот , но не секогаш паѓаат или aleijo мене сте на лек
за мојата желба ветувањето јас ќе да ви се исполнат
иСметам дека се што и се прави ништо не знам,
бидејќи јас замислував дека ќе биде како во иднина ќе
видам и сметаш дека ми се чинеше , исто така, како
што можете да го прочитате она што го напишав и што
се чувствував јас бев сакате близина секогаш со мене,
јас го надмине немири , но небитка е disculpa воздушна
никој не е виновен затоа што сакате да се види дури и
без да гледа знам дека можам да замислам што ќе го
видите е реално царски освојување и беше
имагинација беше прв поглед , без залажување.
Поништување или нула , ете, никој не се откажете од
играта, кога некој ќе го постигне она што го сакате да
седат одржа привремено среќен, бидејќи амбиција е да
се победи , а потоа победи на толку повеќе среќен да
се постигне фрустрирани поради тоа што стигна и
сакате повеќе секогаш повеќе секој coisita ако ви се
молам и да имаатсега сум среќен, но following've
мислев друг желба сега, тогаш г-дин.Genius ми даде
три желби , но не arem желби и сега г-дин.Genie не
исчезнува се чувствувам како мало нешто повеќе од
убавината е ликот таа сила што нè тера да секогаш ги
следат затоа личен и практичен идеализам брани
однесувањето и социјални идеален индивидуалност,
драги мои разлика, која го означува односот на
дејствувањеи материјализира како идеја , една мисла
еден начин да се усогласат со тоа што бараат или
постигнување гордост дека употребата на сила на
природата кои ни овозможува да бидеме тоа што сме
единствени суштества и генератори на самата причина
за тоа што секој од нас се стремат да бидат посебни
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в.д.не мислите дека еден ден веќе столб ќе издржи
стави со , но , исто така сакам и да се борат стои во
верата падот без да сакаат да одат без падобран паѓа
скршени во вина без оправдување изговор и UPA !
Вашата зелена, кафеава вашиот принцеза шарм твојата
душа е што сакате , како некој да живее , дише весели
невен вашите бои лекува болките ми ја светлината е
мојата фасцинација и вашата прекрасна убава коса хит
таму создадат врски помеѓу коренот на срцетода се
убие на осаменост го поздравувам благодарност за
оваа страст, што му го предаде тој допир, кој насмевка
која ме носи во рајот
Видов што се погледна нагоре јас забележав јас
погледна повторно се врати да се поправи допадна
сакаше сакав беше гест на љубов.
Ти беше толку па и рече така за мене видов дека не е
како јас ве праша како сте биле и речиси choravas ми
беше мачно и те праша па не се како тебе ме праша е
мило јас не сум ти се допаѓа, ако еден ден ќе се
најдетеСи ја заборавивте мисли на мене како почетна
точка мислат дека животот е карта и дека јас ќе ти
најде, и му реков да ви посакам добредојде тука
започнува патувањето и дека ништо веќе имате сметка
со мене и да ме имате во вашиот скривалиште ми
даваеден beijito и сè е убаво.
Замислете без создавање на запишување без читање
расправа без слушање студии без украсување ете,
мото тема се види и почувствува и нека си одат на
буквите и зборовите во речениците во песните со мене
сите се прашања Денес се чувствувам сега се
модернизира со кој нема минато , истовремено
потсетувајќи ме заборавии го прават тоа сите одново
во ова чувство разбирање на вистината во очи
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чувствуваат стариот лик во очи и да те видам и без
иронија или demagoguery'm спонтани сум навремена и
сегашноста фактички денес е толку заборавиме тоа е
како да немаше претходниот патдоаѓа од внатрешното
око надворешниот Се сеќавам дека постојат и се
наоѓам во моментов моментот биле сега ми останува да
се погледне на овој лик моментот моментот на настанот
не еднаш, но сега се појави речиси појавија дека
зборот на чинот насамо дека недостиг на задоволство
ќе трае само да се напише нешто , но рече
соодветствува со визијата на тој ден и е роден на
пишување моќ радоста на еден човек кој го живее
својот ден -за-ден плови и речиси згаснува водајасни и
спокоен патуваат на тендерот се соочуваат со се солзи
работи на лицето на вашата жена дама девојката дека
понекогаш се губи и не е сигурен што сака , но има за
цел да биде толку сладок како цреша се букви
понекогаш
зборовите
како
глупави
како
и
другитесветлина која доаѓа од внатрешноста со сјај ,
не знам дали бес , но се чувствуваат гори рана на
враќање од посетата на себе се врти и еден пасус во
твојот свет и го гледам со длабок поглед знае како се
чувствувате знам каков стравзнам дека она што го
знаете вашите желби во овие попладне во оние
осамени ноќи постои страст постои желба да ги
затворите очите чувствуваат страв и сакам да мислам
на вашиот весели и спремни да пркосат некој насмевка
на чекање ги украде нападне но не преземаат на себе
дека евашиот нашиот сон нашата средба на брегот на
една река насмевка ќе ги измамат околу со камен во
вода што се движи и се движи на каменот е тешко но и
водата се чисти жени од најлудите работи ако седнам
јас одразуваат пишување меѓу редовите воимагинарен
вид на риби во аквариумот каде што ништо и ништо ,
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но ништо не можат да добијат доволно оксигенати
дишење да бараат слободата на еден ден плива без
аквариум кој подарок и така да сонуваат здраво гледам
дека сте таму прашуваат како си јас сум повеќе или
помалку ви кажам јас слушами мислам дека повеќе не
гледам проблеми на вашиот помалку премногу никогаш
не го гледаме помалку види и почувствува она што
загрижува вас, а не го напуштат вашиот позитивен и
креативен
ум,
но
никогаш
негативно
беше
конструктивна земе кафе губат вербата некој ја
зграпчува да се чувствувам ноктотштити ми некој кој
никогаш не заборава и ми кажува дека тогаш да сакам
да ве направам среќни и весели среќни како и секој
друг е она што го сакаат ова население се развива , па
таму е страст гледаше напред видов тебе ова беше
шармантен магија беше сето тоасакав беше што само
ти само ти и јас бевме среќни што гледав паѓа дожд и
влажни обединета и страсна сите ние сме преплавени
со овие капки на магијата и сето тоа беше пренесена
радост кога се чувствувам секогаш кога пишувам
нешто што го гледамСе сеќавам и да видиме вас
директно напред во иднината и во ова сакам да го
секогаш да размислува и кога те гледам со мене
папокот до папокот усните со усни тело со прикачен
тело се повеќе од пријатели секогаш е нешто што го
виде и не се каже нештосакав и чувствував нешто
силно еден без стрес врска ќе се стави во мојата
имагинација е создавање на нешто убаво во нијанси на
жолта како сонце што никогаш нема да згасне и зрачи
енергија цел ден да излезе на виделина кога се стемни
сите нејасни влезе во оваа димензија тамупричина
темнината нема мотивација имагинација никаде на
празни не гледате сите проекти кои се во темнината се
заклучи дека еден ѕид капки за најлошото пречки
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пипалата започнува шоуто го осветли светлина крпа до
кога
Јас ќе сонувам тинк но не мислам дека исто како ништо
не е како на умот , размислува поинаку од луѓето за
луѓето што ме натера да мислам премногу добро !
Размислуваме и постапуваме секогаш само еден да се
случува како што гледам на darkness'm патник да не се
мала љубов како се чувствувам во сите делови на
телото мирува емоции скршени од звукот тонот со кој
ми кажува да се релаксираат истакна и се апсорбира
од страна на ear'm се појавувада не спијам, но тоа би
можело да биде подобро да се заборави нешто да се
ослободат
напнатоста
Pulse'm
стои
опашка
приспособена можеби последен се ме ослободија и јас
сум мирна, но секогаш постои решение на прашањето
не реагираат туку чин се грижи за ситуацијата тука е
добро времезастрелан надвор од sofridão .
Мислев дека сум сонувал се разбудив не сум те видел
во сон чинеше приказна бевте оној кој имал повеќе
шарм повеќе убавина на воздухот принцеза ми беа
инспирација не беше имагинација беше вашиот витез
воин за вас имав некоја unarmored акција за заштита
на срцето беа поспани го отворида заспие ја устата
помислив на тебе на вашата страна потпирајќи лежи
праша за бакнеж доделува него желба сака да биде со
вас се најдов себеси сонуваат за што јас те гледам
спокојно крин венчелистче вашиот парфем заведува
мене ме тера да ви се исполнат добие вртоглавица
flusteredние сме во вашиот покрив за да ја видите
ѕвездите врати себе за тебе и за мене ќе ме направи
насмевка загуби ќе направи да се чувствувам е толку
добар, дозволете ми да оди подалеку од никој не се
толку нежни еден од над илјада или подобро плус
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бесконечност е толку убавасе чувствувам за тебе е
невозможно да се чувствува повеќе се дозволете ми да
се обратите за вас од страна на вашиот магија за
вашата радост.
Ти си една симпатична сте бебе што е создадено околу
пеш се толку драг пријател, јас се многу сакаш со мене
се забавуваат се најдобри се most're се што сакав и
сакаше симпатична децата се многу приврзан се многу
smiling're сочувствување сенајголема радост е мојот
син се моите досаден непослушен момче светот сте
Џејмс мојот кутре се моето дете и моето дете вртење
кул исто така се на целиот ден на твојата насмевка ,
вашата радост се фасцинантни енергии на нешто чисто
скок ѕидот апчиња заза acercas од мене, бидејќи на
слатки дојде и да ми ја дадете вашата пудинг со мене
ти си толку слатка толку кул целиот ден TAS секогаш
насмеани и подготвени да одиме на улица , градината
се едно момче немирна како тебе иви се допаѓа сакам
да знам дека сакате секогаш покрај мене
Патувал под облаците полета под небото е во
планетите Марс и Јупитер на Марс одлучи да го сакаш
и Јупитер го имате тука е мојот се вее од планетата до
планетата пенкало ја силата имал моќ имаше радост
беше нешто што пренесебеше љубов во цут така имаше
сонцето сила се пресели како сончоглед доброволно во
немилосрдните извршување на нешто гори беше сон
беше достигнување , целта беше сè со страст
бездимензионална беше одлично беше неверојатен
конечно изгледаше многу љубов од страна напрозорец
забележав дека на хоризонтот потрошени скенираат
многу гледаше напред ти ја видов ѕвезда беше
брилијантен треперлива погледнав видов месечината
беше мојот и вашиот ера сцена беше патување те
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видов за патување на копно и под морето
надоврзапатувал Победнички рацете на земјата и под
морето беше само на месечината.
Saudade се сакаат е да се сакаат е да се сака да се
мисли е да се чувствувам јас го изгубиле Вашиот сакам
е да го имаме тука е да им посакам на средбата е да се
сака себе е секогаш размислува за вас е да се
чувствува Вашето присуство е пропуштена да биде без
тебе и да размислуваат и да сакате и да се чувствува-t
и те сакам без да се види тебе и ти посакувам со 5
сетила: вид се видиме без врати , без мирис мирис ,
слух те чуе судењата без бучава , вкус воодушеви
мене, без докажување вас и допир вас, бездопирајте
ништо подобро да се запамети и да се чувствува
носталгија.
Направете нешто фенси, но е многу нејасно замислите
да се создаде и да се трансформира за запишување на
некој чита не знам што , но јас знам зошто, но немаат
инспирација морам да заземе став да се соочи со оваа
ситуација да се напише и да има нешто да се прочита
почнуваат да мислат дека јас ќе се обидам да се
откажат одоткажувам, бидејќи тоа не е лесно да се
добие.
Ако еден ден да се каже авантури и misadventures во
само еден ден или една година сега минато една
година можам да видам 50 дена, 365 дена во годината ,
7 дена во неделата, 24 часа на ден тука е малку на 50дневна пати за овие 365 погодина некои работни
денови и 60 минути за 24 часа пати кратко, живеат за
моментот !
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erer победа без страв бил месечината од страна на
морето бев капитен имаше сè што од страна на одборот
на патувањето дојде битката слика победи бил подвиг.
Ако еден ден оди -О радост дека некој ќе ги заклучува
вратите , отворете ги прозорците и бестрашен летање
под небото нема никој , кој го прави пресуда несвесно
ме постојана меѓусебна спогодба за лабава белешки ,
средина во многу топло место таму пред лилјани ,
marigoldsне сакаш влажна почва , влажни, на
покривот, нечитлив светилка и беспомошни безбедно
до разумот нишки се крева тензија таму напорно дури
и тешки времиња , но никој не мислам никој не знаеше
она што разбрав и се разбира како да се биде сам во
толпатано тука е да живеам без постојните и пред се
многу сакаат насмевки кратко плачеше за lamentations
напиша она што не го разбирам, но особено се
чувствува видов сè и ништо не гледаше за потоа
извика само затоа што ми даде и никогаш нека го знае,
но ништо тука е парфем кој се проширии го запали
напнат страста на болка е време да се каже нешто ,
тогаш не само затоа што има нешто да се пресели на
вените истрча на крв понекогаш далеку од срце кое не
се пумпа беше само за да добиете идеја како тоа
хитови на силна страст и моќни дури и во душатана
сиромах беше главно луѓе и имаше предвид затоа што
се плашат од нешто што се чувствува , конечно,
секогаш има крај и почеток мислам дека заслужуваат
не е за мене и за тебе е не само затоа што ги сакаме и
, исто така, ја отфрли нешто што само нешто што се
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раѓа и цветарасте сè што еден ден и таму беше втор
исчезна беше толку сè што се случи не само затоа што
не сакаше да живеат еден ден и уште еден момент ,
без да бидат непостојана секогаш многу важно е време
беше време неуспех беше и веќе не е понекогаш
доволнодека треба да се прероди како што гледам и не
се замисли вистината во рана возраст што е точно се
покажува на дело една акција за да добие срцев беше
замисла врска, без нешто или некој не каже она што се
случи беше нешто стравуваасите што тресење не беше
залудно беше како помина својата рака со четка ,
секогаш постои некој страна, бидејќи тогаш не е да се
каже да дури и размислува за немање тоа не е причина
туку да тоа не е секогаш како што и никогаш не беше
сакајќино понекогаш прави , а се претвори во не ете
искреност борбата за слобода на дело не е вистина , а
не да, бидејќи јас не сум и не само сакам да бидам
жив, бидејќи јас постојам и кога веќе беше мислев да
се прочита за да се прошири и да пишувада спијам
како што одеше и се стрча застана во тек се плод на
слободни и паметни размислување беше свесен за
работничкото движење одеше и одеше само затоа што
сакав дури и ако не на овој свет, љубовта не веруваат
во суеверија верува во човекот и неговите пронајдоци
прашања претпоставки имагинации илузии есо протони
или јони да се создаде ракети светлината е енергија и
тоа не може да се види, но не предизвикале никакви
водич ќе и би можеле да беше човек беше толку
вулгарен е само да се замисли и да се создаде
чувствува не шесто сетило , како што беше наречена ,
но тоа беше толку реално што се случикога сакавме.
Ако живеевме накратко од моменти , без разлика дали
елоквентен или дури и топло , никој не би рекол дека
љубовта е болка која боли замисли љубов без болка е
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да се што е потребно за горење сјај со прекрасен
подолго отколку што можете да се замисли дека
вистината е вољубов и давање, дури и страдаат истата
не гледате, особено се чувствува и да ја нанесувам
болка на љубовта , дури и не гледаат , туку сакајќи да
ги заштитат од болка вашата љубовна врска создава
заштита од погрешен љубов емоции затоа што тогаш
болката доаѓа од срцето во вашетоизгледа види морето
за што јас сум само бара да се сакаат притискање на
трепките во песок ветер солзи брановите гледам плажа
со школки сопнување во ѕвездите крик, па зрно храни
моето срце.
Ако страдав беше затоа што не ги видиме или тие не се
разбере она што живееле насмеани сончоглед се
радуваме и embellishes со сончевите зраци се ослободи
себе си и ја покажете Вашата убавина што ја задави
луд стравови сите имаат малку што бил преместен Јас
не гледамкако ова што се случи е маки за долго момент
како може да се соочи со шепот сега не се смеев затоа
што некој го виде еден човек, кој накратко се
двоумеше само затоа што тој погледна и не остави
никој не забележал , бидејќи јас не претрпе беше
молчи за нешто што живееше и пострада како
филцноќта е ладна се вратив по патот со сè и ништо
една некој некогаш се распаѓа , но како некој бил
краток во твоите очи видов дека постапил јасно и
имаше тага на вештина , сега кога е неизвесно не Agias
, неточни возрастијас тогаш погледна во таванот и се
чинеше напуштени О ме Болко дека тажна глетка и
желни лента ме славна од времето кога се оди на
подот само поради тоа што паѓа и надолу во смирение
на сето она што е во човештвото замолчи
вознемирувачки гласот навознемирувачка тишина на
некој кој не вели така станува среќен разбуди еден
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ден , кога ја загуби ми рече дека не е радоста што
почувствував и сите во еден ден подобри утре е она
што тој сака само затоа што има еден човек е тажен
Во осаменоста на темнина посега не се каже не на брат
тоа не се случува да играте во срцето и ако тоа е само
да се биде сам немаше милост
Овие камења седам да ти пишувам за нешто што
никогаш ја заборавиле вашата насмевка на вашата
компанија е нешто што секогаш се чувствувале кога тој
беше сам, од време на време помислив на тебе после
тоа и се чувствува само ќе се сеќавам .
Секогаш сон се будам и гледам ме прашуваат дали се
уште ќе биде како што замисли или мисла или само
патувал сонот гради ништо не се менува ништо не е
погрешна перцепција толку ретко сон е фрустрирачки
да се разбудам и сè во него без амандмани , конечно
сонили не сонуваат што е еднаков.
Во тажна ноќен живот и тивко и многу намуртен
Мизантроп мирна, но постои ѕвезда сјае, на
Месечината за да го осветлуваат дури и најжестоките и
грозоморно средина има надеж некој сигурен еден е во
тоа да ни го оживува и се повлече до еден пријател, па
дури и вистински придружникво кое било време да
биде крајната некој кој гледа во нас со рамнодушност
без вера не изгледа со љубов ни нанесува болка
некако не верувам во тоа што пријателите и да гледа
само за папокот , исто така, тој некогаш се
почувствува разлика на тоа кој е пријателпријател и се
чувствува верувањето на љубовта , дури и во болката
на време , дека еден ден човекот ќе биде никој не
може да каже дали тоа беше речено , без да знаат ,
бидејќи човекот секогаш прави нешто друго се случи е
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вкоренето во нивниот начин на живот од моментот на
раѓањерастат и на крајот умре сето она што го
правеше секој знаеше преглед и дури и не знаат зошто
го сторил тоа е човекот и неговото битие.
Што го видов во очите на одредени сјај нешто не
активирањето е интензивна и имаше причина да се
сака гледав повторно продолжи да блесне изгледот ме
победи заблеска како пенливи и силна ѕвезда фатени
моето око беше убаво чувство настраст кога ќе видите
каде сакам да сакаат да одат со мене на ист начин како
што е напишано во оваа дојдете кои се моето рамо за
плачење некој да сака да биде секогаш и јас сум
секогаш сакаат тоа место дека ќе победиме со нашите
месечината и на истата ѕвезда секогаш сјае.
Јас не го разбираат или не го разбираат , па дури и
само не знам доволно разбирање да се реализира да се
знае , па да може да тврдат дека бил информиран за
настанот беше подалеку од она што се случило само
сакав да знам каде што почна и заврши на крај сакам
да знаете дека и покрај сето она што може да се случи
штокрајот не може да се предвиди дека нема да ја
заборавите и дека секогаш може да смета на нашата
љубов во секоја ситуација , бидејќи тоа не е само
страст гледав во темнината видов длабочината на
ноќта дека е време да се релаксира подобрување на
музика на радио и нека ме водиноќта е придружник
можат да го делат најчувствителните чувства, затоа
што таа држи тајни и како да го наречеме тивка ноќ
таа секогаш има добра уво , но вели дека малку иако
секогаш гледање низ прсти и затоа сум среќен.
Како да се живее затвореник од целиот свет здивот на
слободата да се ослободат анксиозност тоа чувство
затвор зголемува напонот нерви без трепкање другите
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да ги видат , ете, обврзници, кои се објавени во САД ,
кој го завршат својот брак сакал да биде слободен и
природно да се нешто повеќе баналниили секси или
Замислив како што работел е да се напише и да имаат
нешто замисли и претставени моето битие вулгарен
издржи чувство и да видиме што јас пишувам она што
помина низ умот ја воодушевија надевам дека , исто
така, да се прочита .
Ова
лице
осамен
позиција
и
бесцелно
ова
дезориентација што нè турка до заборав потполно
губење на чувство поривот да дишат дека ова е она
што се соочува , а живеат погледне на чад од цигари
воздишка проширува еден здив по друг здив оковиди
минути помине изгореници од цигари полека за нешто
што постојано бараат од сега уште еден здив , збор
пред донесувањето на времето надеж оваа зависност
исчезне еден ден се случи да помине упорност напор
овошје магија на позитивен став бешенешто добро , па
дури и исклучително оригинална ќе биде ако тие
произлегуваат од природата и сакаат да бидат подобро
и повеќе од тоа!Добитник е и на крај големо наутро
освојувач во тивка ноќ на сите во мојата рака, без улов
на сите за илузија со следниве услови да бидат среќни
или многу среќни само затоа што сакав
И како што сите се дел од тоа како ние се чувствуваме
работи денеска во овој ден на сите century'm
предиспонирани за среќа да живеат јас не доживеа да
се слушне она што го слушнав и да не биде таму каде
што не сме биле, како и големо, се преродува да
живеат направи обичниот во нешто суптилно необичен
веќее присутна во несвест нешто што не ни пречи , ќе
одам напред со сигурност свесни за нешто што го
прават секој ден и секогаш живеат со верувањето што
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ние замислуваме е вистинско достигнување ако ние
сме робови на некои заменик или некаква доблест да
го опкружува и го оставаскокање работи муви во
имагинацијата на сетилата прави срцето фунти за
еднаш стигнат до крајната слобода на човекот, кој не
судат според нивните акции се е да се живее
бесплатно.
Еден ден се случува премногу брзо успеа да се изгуби
ми застана назад наскоро продолжи со здивот на
скрининг и довербата на закрепнување и инсистираше
на тоа дека живеел како да имаше уште една чашка
зеде бавен, но стабилен и сигурен чекор се врати во
најлудите трка на светоттрка се нарекува живот беше
за неа , кој се бореше и го достигна целта да се биде
среќен да бидат добро позиционирани во вториот ...
преку бори сам е потребна слобода и ова е сестра на
осаменост , како и заминување секогаш истакна само
првиот иконечно можете само да се биде прв и
последен рок сами, кога ова беше борбениот дух , но
ние никогаш не сме сами имаат живот напред и дека се
работи за да живее и да биде прв и последен пат кога
ние се отпочнување на циклус , природно е
деказаминеме во последно, но постојат точки каде ние
победуваме според тоа, е првиот живот на едно место ,
а друг последно, но никогаш нема да престанам , па
нема тркач во трката на животот ние секогаш
победуваат , а во исто време да се изгуби и тоа е она
што се борат и да успее во животот!
Powered by одмор медитирал, equacionei и конечно
зеде партија акција на немир човекот станува
несреќни кога не живее само кога не може да поднесе
да биде тивок, потребно е да се погледне за среќа која
доаѓа од внатре , затоа што бараат нешто нетрпеливо
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од надворкако и на овој проблем не тера да тажно
издржи осаменоста и да биде запрен зајакнува нас да
се постигне живееме со себе достигна среќни полнота
оној кој бара ништо, бидејќи тоа беше резултат не
мислам на тоа со аутизам начин на живот, но
најголемата среќае во нас.
6tar таму ... 6tar таму кога не прашувај ... 6tar кога
нема потреба да ... 6tar таму кога сакате ... 6tar таму,
дури и ако не ... 6tar таму кога јас не се чувствувам ...
6tar таму кога мепламен ... 6tar таму кога ќе помислите
на мене ... има 6tar про она што доаѓа ... 6tar таму кога
ќе се замисли ... 6tar има дури и не сакајќи ... 6tar
таму само затоа да ... 6tar таму кога мељубов ... 6tar
таму затоа што постои ... 6tar таму, бидејќи сонувате
со мене ... 6tar да постои тука ... 6tar секогаш таму ...
Она што мислам дека 6tar таму ...
Ако некогаш сте се види, и велат дека тоа изгледаше
интересна девојка девојка, имаше нешто во светли
изглед весели и пенливи насмевка е жена за оние кои
сакаат убава и сензуална епохи , како што ме заведе и
секогаш сакав да се чувствува gostas-можете магија?
Тоа беше мојот ден-за- ден.
Еден ден мислев дека сето тоа само поради тоа што е,
не знам што ќе кажеш и потоа напишете беше
поинаква беше дури стравуваат дека сон да се биде и
не знае што ќе се случи кога се обидов да се опише
она што некогаш ќе го видите тука заврши посетата на
еден од светскитетишината која постоела и дека некој
претрпел дека некој треба да го направи само за да го
направи она што другите не им недостасува храброст
не делуваат , но тие знаат како да се игнорира
благосостојбата на некој кој не знае како да се
погледне и да видиме цигарите и мислам!Бришење на
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цигари, судирот почнува како останатите лекување
желба.
Јас ќе пишувам за да се избрка и да се создаде .Тие
поминуваат две минути започнува вистината на
запишување и имаат нешто друго не сте вие .Јас
чувствувам дека не можам , а од друга страна се
чувствуваат воин кој е најверниот, победа.16 минути
од избришете цигари , расте желбата да го relight .Се
оди кога ќе се чувствуваат она што се случува .
Јас сум размислува , па ќе мора да почека.Слабост на
поривот желба за победа што ќе дојде како
зајдисонце.Постојат
во
постојан
контакт
со
желба.Мислам дека половина час откако последен пат
јас се гледам себеси и се чувствувам кога тој успеа да
стигне на време.На патување за неколку секунди, за
неколку минути се како ракети за да го прослават секој
напредок .Се чувствувам малку , мислејќи како ќе го
достигне однапред.Постои неуспех , бидејќи има
пристап цигара.35 минути ете чинот Сакам да ја
откажете.
Зарем
не
размислува,
процедуралните режим.

дејствува

Го имав овој пристап за
изумирање на ситуацијата.

време

на

механички

и

процесот

на

Recoloco ме минливи, спонтана креација.Зборови,
реченици со акција и поврзување .Слушам на радио
дека планот може да абортира , се одразуваат и се
чувствуваат со север.Повеќе од 45 минути, а еве уште
една цигара, мислам дека , се разбира!Сите, освен
речиси сè ме тера да мислам и дека мора да се соочи.
Тоа е еден час со резултат од 20 години до 30 што го
200

имам.
Живееме 66% на животниот циклус за 100 % дека 33%
може да ни даде .Е комплицирано , но објасни.
Ако навистина треба да се борат и амбиција да учат на
начин да се дејствува
Не е лесно , не е тешко да се врати на пушењето на
"само" на цигари.Се појавува во еден момент, и да ги
следат патот што не предвиди .
Се разбира, јас пушам од ситуацијата.Мојата природа
мораше да содржат чистота.
Тие трошат два часа, 03 минути и потоа помислив
esfumacei .
Ќе се појават , нешто ќе sortir .Почнав да се насмевнам
, мислејќи дека нешто се случува да се добие.
Најлесен беше да се откажат, но јас ќе инсистира .
Зајакнати и мислев само да кажам дека победи.
Неприродна нешто не е абнормална .Како што
размислуваат, најдобар тип се преправа дека спие.
Волјата е да се дојде, но јас нема да бега.Јас не сум
светлина , туку енергијата која никогаш не ја
пропуштиме.
Се чувствувам молња сила која никогаш не ми ја
засени .Јас ќе се промени, тоа нема да се двоуми да се
трансформира сè.
И јас ќе знам, бидејќи јас ќе.
Тивко и банални цигари , малку колебливи од досадни.
Кога еден ден на галеб come'll побара од вас да се
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врати сте имале она што не го направив кога ништо не
сакаше сите загуби што би правела јас без тебе
вклучени опис кој страст имаше гигант љубов и
секогаш такт кога мисли на тебе, преку којго изгубив
овде, таму, како што сакав да биде вулкан сакале да се
промешува срцето дека гигант љубов, секогаш
триумфално насекаде се чувствував длабока желба
доаѓаат од мојот свет секогаш сте сакале , особено
кога ќе се смееш на изгледот на среќа бешепосилна од
сите на електрична енергија , преку кој сите актуелни
што не поврзува и никогаш не го дели со нас никогаш
не беше намерата на една случајна средба замисли на
мостот на реката каде тротоарот веќе значеше ништо
не видов сликата и трчаше и се сокријас го прочитав
во весникот слатки зборови како мед писмата не беа
срање имаше значење и беа закопани во минатото
нешто што ветрот дува и мислев дека лицето
насликани со четка во несакани рамка која вие бевте
дел од добиената уметност биле насликани на екранот
, бешекако што старее.
бројката
Бегај , трчаше , но тој ме грабна и ме влечат, ме зеде
со него.
Проклет да бројка што ние не ги гледаме , но дека
пропагира .Тој е непрепознатлив облик на самовила како појава искуство.Мрмореа на сликата: ти се
плашиш од човек без лице!
Да - реков со некои страв.Не плаши се , бидејќи
постојат само во присуство на светлина.
Зборував на светлината и енергијата , но никогаш на
човекот чиј лик се појавува свесни и раскошно и да ја
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стартувате бегаат без да се постигне вашиот физички .
Фигурата е суштество на темнината што не можат да
живеат без светлина .Чудни се сенка што ќе се сокрие
во мракот и тишината .Но бранови на светлината , а со
тоа шапка ostentas безличен , црна.Се искачи на
небото , величам со нарушување на вашиот изглед и
метаморфни светлина.По должината на реката небо ,
како некој реката со султанот на воздухот на очај и да
одговорат со брзина на црно небо и densifico мене да
се откажат од кристал и напнат дожд.Но, за еден човек
без лице вода пробива моето тело и моето големи
габардин не се впие.Таа е направена од сенка.Овие
имагинарни личности беа пресоздава од мене на
мртвите ноќ, потера бегаат од мракот и светлината
побарувачка.
Јас сум пријател на несреќа сенка.
Сето зло е бројка не постои.
Тоа е недостасува изглед.
Плачот како форма на доживотно
произлегува од лигави душа,

задоволство

Во смисла на заштита на другите и страшно зуењето
душа.
Што се крева ниту пак паѓа , но секогаш се издига на
измама срање.
Она што го гледате е навистина висока , а не падот на
карпа.
Од височините на бранови, каде зелените лаги и сини
бледее.
Пренапони Red Alert принципите на другите.
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Темнината, мрачен, несериозни не е секогаш присутна
како што се продлабочува очајот на тивка и гласна
крик.
Според зборовите се однесува за да се исполнат
натприродни магија која вклучува страст.
Без улов, буква по буква гради литературен ѕидот на
зборовите доаѓа неизбежен факт ... каде тече
пишување и солзи на нераскинлива задоволство чие
битие не се противи , но штом тоа ќе биде
ревитализиран и се појавува како резултат на
паузаАнтарктикот мраз кој ги одбива сопствената
магија на едни од блескави суштества и како тоа
згаснува во оган гори од желба да го изговара долго
објавени.Тој пишува и преведува душата на излевање
на создавање машина.Меѓу линии и изреки тука е она
што се мисли и другите коментари .
вертиго
За почеток, карпа, бидејќи времето не е ефемерни .На
паралелно ќе се намалат за лош старт, arrefeço .Во
прсти ми се балансираат и јас да скокаат, нуркаат.Не
ме фрустрира , скокна и замислени вртоглавица.Брз
срцето стаписани од нешто што јас се замисли
патуваат.На предната страна , видов живот во една
секунда за да слајд во текот на воздух .Тоа беше
слободен пад оваа есен погоди земјата ... влажни
катран патот сјае во воздухот дише позадина е ладно!
На влажни асфалт чувствува свежа вода кои светат во
темница се сеќавам на светли и пенливи небо и тоа
беше толку силна што земјата, силно влијание тоа ќе
го уништи она што доаѓа.Часовникот застана и го
овековечи мигот на неговата мисла .На брзини над
ветар во tailspin и свитканост се сврте и се зголеми ,
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роза, се врати на претходните момент да биде најдоцна
нарекуваат така подигање на есен кога падна
skyrocketing.
Гордоста да се чувствувам како да сум се види други
претрпе некој кој се чувствува и никогаш не го видов
едни со други во кожата на другите надеж никогаш
sofrais крева духот на помош и заемна помош во
начини
постојат
камења
на
овие
пречки
,
претставувајќи гордост родени војас , верба, бидејќи
светот дојдоа да се борат до крај и да се обезбеди вас
и да биде конечно и се дојде до дното се запознаат
едни со други и нивниот свет мечување во уметноста
на оградата таму да нанесат удари се оди преку
чувство на хит до крајот нанож се бори против
страдаат ненамерно пренесување на власта да се
победи и да сјае натаму да биде победник и губитник
кога паѓа , чувствуваат болка, но се зголемува и
достасува е борец кој ќе победи на болка , замислено е
вовисок последниот чин , а ние се нагаѓа за славата на
победникот и губитник сите борци заслужуваат
посакуваната победа.
Тоа утро
Тоа беше несериозна и вознемирувачко зори солзи не
е далеку од прекумерно плачење дека имаше смисла
во лицето на застоена влажна утро веќе на ноќта
претходи протекол дојде време крик и рече да
внимаваш за сонцето да дојдат и да испари
солзитрчаат и светот со облаци едноставна насмевка
рече зачуден мене, реши да одлучува за она што е да
дојде ќе го контролира и тоа, навистина се тестираат
на одлука беше не се направени појави од никаде ќе
ви се појават чувство дека Фондот е чувство на
минутанавики од околу храброст и упорност преку
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глава ми се надеваат на јазот и појасни магла и
предавничка ветар желбата да се постигне нешто што
ќе се постигне.
Среќата ќе биде лансирана време за себе и за
напредокот љубов во борби и битки беспрекорна удар
беше прецизен за следните денови хит на покажувачот
прочитате часови, минути и секунди и се ослободува
мене, како со магија беше тој денрадост и веселба
видов повеќе отколку што повеќето луѓе се различни
лозата ум сигурно ќе се случи ќе едноставно surtir .
на вебГледав сериозно околу мене видов на пределот и не е
грда погледна кон општеството видов интернет, каде
што сé е поврзано и сешто ама мислев на пајакот беше
една парцела вистинска драма смрт беше посетата на
пајакот и на веб беше за неавид на вечера зеде
пајакот кој претрпе најмногу и најмалку ткаеле
искасаа луѓе и како што заспа овој воодушевувањето
calhava сите имаат сонував дека оние кои загинаа во
нејзината веб пајакот беше грда смрт престана да
постои и морталитетот да потклекне ова бешена сон да
се биде бесмртен , без страв од веб , пајакот и животот
на сите подлегнуваат но тоа е до нас да се формира
интернет и може да биде добра за живот не добие грди
имаат волја да живеат и да не се погледне на пајакот
како на крајот , ноно на крајот на циклусот на фирма /
интернет , кој секогаш е во фаза на изградба градење
на веб беше се развива и на пајакот нема решение на
интернет, грди пајакот и мојата фантазија.
Кафе светла темно цигарата меѓу злото и печено кафе
го добивате ова овој простор е воздушесто, добра
посетеност каде што луѓето доаѓаат од секаде јас се
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гледам себеси во иднина да се создаде еден циклус во
овој простор каде што јас пишувам , а потоа имаат за
целСе надевам постигнат во околу 2000 часови од кои
околу една по себе се посвети на ден во овој простор
посебно наречен кафе светла каде се надевам дека ќе
го осветлуваат линии помеѓу мојот ден -за-ден се
чувствувате опуштено енергија дури и за instant'll води
дневна процесда се напише постојано се создаде,
талкаат, размислување и пишување е нешто што
најдете
возбудлив
и
предизвикувачки
морето
замислувам себеси во мојот свет морињата меѓу дното
има живот !Пливаат во океанот на пишување ја гледам
мастило тече да се создаде убава линии меѓу
текстовите , фрази, песни , па дури и обични помисли
без многу внимание, па врнежи, дури и тензија постои
намери во мојот океанот лов писма со харпуни да се
постигне во позадинасрца кои се чувствуваат различни
емоции , чувства, но она што е важно е да се нурне во
нашето море и особено љубов на различни мориња.
Се запали фенер фенер моќ на енергетската Еве ги
брише осветлена празни , пополнете чувство буди во
мене желба бескрајни случува прозрачна пламен пали
попладне поминува бавно, многу мрзливи е светлина
буди светла изглед и какокој доаѓа добивка во
присуство на знаење да даваат надвор густа парфем ,
интензивна и заразни Еве мирис кој се чувствува
задоволство да дишам и колку добро секој ден никогаш
не го дишат истиот воздух насмевка насмевка не
секогаш точни, но она што те прави убавиинтимни
малку насмевка , во знак на радост и се третираат како
фасцинација многу природно и опуштено безвременски
радост кога разумно насмевка ме удри сјај кој лукаво
не им пречи и кога ќе ме допре е различна stunning'm
малку длабоко размислување за момент како среќасе
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појавува во реалноста на двојноста на една весела
насмевка да се погледне премногу светли како јас
понекогаш се гледа .
Фадо фадо дестинација која означува носталгија без
оглед на возраста далечна пустинска но многу блиску
до седиштето да те видат желба сакаат само сметаш
дека не припаѓаат сето она што јас пишувам , но се
чувствувам она што го пишувам .
Тука е едноставен , но не и намалена зборот дека
моето срце слушање на ветрот во довери на ветерот да
потрае неколку зборови напиша со дождот што со пост
ќе ви каже дека тоа ќе го направи дизајнот сонцето со
своите зраци и тијас би рекол дека ти си моја енергија
и за вас мојата сонцето секогаш ќе блесне уште во
деновите кога снегот беше ова размислување дека
ветрот секогаш ќе удар .
Размислете , размислуваат и да дејствуваат или да не
постапи не е изразена чувствува и колку е тешко е да
се чувствува и да не ги изразуваат само понекогаш
доволно само да постои , а ги изразува пред да
реагираат како чувство процес и да се преправам како
мисла контрола дело или неЗакон за сега ете поумно
потоа се преправам.
Тоа е чувството по потоа одразуваат наместо реакција
која не може да се чувствуваат исто така да се откажам
понекогаш со молчење тинк и едноставно да останат со
присуство што значи да се биде .
Пречката не е пречка да се победи на самото шоу , без
страв понекогаш се чувствуваат извршител но интерес
е да се живее и да се борат за нас да се развие тоа
понекогаш е да расте и да научат во борбата за живот,
ние секогаш мора да реагира на загуба, несреќа се
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надминат пречките емаксимизирање на I надминат е
максимално задоволство да се победи и да ни даде
соодветна вредност за нас се надмине и да се добијат
вредност во учење од порази и конечно победи е
суштината на животот.
Поморски вителот вода тркалање во морето , песок
врти dropwise жито од жито бриз тркалање на подот ,
го дофати со една рака океанот капки со друг морскиот
песок , како домаќин натопена во лабава себе
страна,се ослободува себеси се проширува чувство на
кои имале се што е во нивните раце, но не е сè нема
што сè се постигнува понекогаш бега раце помеѓу она
што ние се чувствуваме во нашите срца и раце сите
имаат возбуда и улов што се јавува формирајќивиор.
Нема што да ти кажам е вистина, но тоа не е апсолутна
лага !
Разгорениот болка на загуба.Кога, но каде си?Она што
го правеше ?
Јас не сонуваат , бидејќи јас сум буден чекање.
Ќе дојдат , ќе ми го спаси од овој шум тресејќи мене ,
вратите мене, ми се скрши и разградува, и вели дека
не сме!Каде што сум јас , сакам повеќе , не можам да
се задржи само на живеење и дишење.
Пат низ фронтови и овде нешто што ме држи се движи
напред.
Бидејќи се повлече и да се вратам таму каде што не
сум дури и мислам или да биде.
Сакам да бега, надвор од цигара, се судрија на
карпите и fulminates .
Моето срце е вака цигари која излегува на желбата за
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враќање ќе биде оној што мене и јазол одврзува
турка.Јас не би , не сака да биде лабава нишка дека
врските ќе пристигне костец.
Не сакате да бидете тоа што да каже или да се каже за
мене, сакам да бидам она што го чувствувам .
Овој јазол, не гледа дека задушува и стиска и ги
уништува .
Ова вратоврска ќе бидат скршени.
Сето назад до нула .Јас само сакам да биде 0 , без
било логично продолжение , не сакаат да бидат
позитивни или негативни , но инсистираат на тоа дека
мора да се направи и да се случи.
Дозволете ми .
Зошто плачеш?
Не знам , но секогаш знам зошто солза паѓа и лабава,
јас исто така знам , бидејќи понекогаш и јас се
кандидира во грешките на другите и затоа јас се одржи
чекање.
Сакам да плаче , сакам да ме капка .Ова чувство на
горчина што ме остава со топла ладна треперат што ,
но вреди да се твоите солзи, и да се смеат и се
чувствуваат.На крајот ќе се грижи за крајот стигна од
една солза не протерани но секогаш демнат и ќе трае
во лицето на солза рамнодушност.
Си мислев, како што се.Значи вообичаена, така како
што мислите, се стандард.
Не ми е гајле што приказната, јас сакам да се види она
што не може да ми даде она што ми треба , а не вас.
Сакате мене.За да ви го сакате како што отсекогаш
210

биле, она што мислев дека е она што сте биле или каде
што не се, правевте како да направите .
Јас сум мене .
Не знам како јас почнав оваа приказна Мислам дека
малкумина ќе стигнат но нема да има стрелка ниту пак
лак , а камоли цел.
Немам цел да се погоди, јас дури и не бројат taria , јас
чувствувам дека е постигнат себе , стрелките се носи
во срцето , па мојата болка.А осамен срцето ,
обележана со удар од ревитализира, болката е
премногу силна волја да се пумпа .
Јас не сум слободен .Јас никогаш нема да биде
потполно бесплатен, ја сакам мојата слобода, но јас се
чувствувам обврзан со кој има љубов за мене .
Затоа што ме сакаш?
Би сакал.Тие сакаат да бидат слободни и во прилог на
некого.Сакате да се чувствувам сам и незабележано.
Не сакам да се разбере нешто, ако не сакате да се
размислува за ништо, бидејќи јас ги нападне , сакам
далеку од се приближува.
Не сакам љубов вели дека е слобода.Јас само сакам да
се откажат од она што е во мене.
На болка, загуба.Дали и веќе не е .
Дојде моментот , без да чувствува лево.
Оваа природа да се направи и вратите и повеќе, да се
каже она што ние ќе направиме .
Не сакам ништо да правите, не сакаат да одат далеку,
сакам да одам таму каде што не добие.
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Се отиде и ништо нема да се донесе.
Не плачи , не смееш, не мислам , не изгледаат и се
чувствуваат како да не сум мртов.
Каква трагедија!
И јас ќе мора да поминат еден ден и јас ќе подлегнат
на искушението.
Како тоа?Да, јас се прашувам зошто ова, зошто тоа, но
не сакаат да се мисли што се пренесува .
Не сакаат да се борат, не сакаат да бидат колку што е
некој кој никогаш не беше.
Гласот прогонува кој се жали.
Висат на .
Ќе патувам , јас доаѓаат и си одат со трпение.
Што можам да кажам , јас не го имаат, немаат многу и
уште па јас немаат.
Инвазија на мене да ми кажува не сакаат да.Не сакам .
Не сакам да се вратам , јас сакам да бидам тука кога
музиката игра и ветрот дува.
Не сакате да биде на ѓаволот, не сакам да бидам ангел,
не сакаат небото или во пеколот.Сакам земјата каде
што постои.
Не сакам да си заминам, седам каде што сум, сакам
сите таму, само ме простор да дишат и да се
размислува за тоа.
Замисли и да се создаде моето сопствено постоење.
Јас само сакам воздух за дишење .Сакаш лабава како
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воздухот кој го здивот.

Јас пишував она што ќе наново по читање на она што
моето битие сака да се пренесе.
Знам дека не е лесно.Мислам дека многу нема да се
рече , многу , исто така, она што нема да се разберат.
Јас го отфрлам .
Страстен сакате
осиромашува .

да

ја

отфрлат

она

што

ми

го

Тривијални нешта немаат место во срцето има многу
емоции .
Она што го гледаме на прв поглед може да се
одбележи во твоето срце.
Тој не може да го земе , не сакате да се види, но се
чувствуваат она што вашите очи ги гледам .
Никогаш не ги отвори очите на срцето , бидејќи тој не
може да се види и да е страдање.
Јас сум тука .
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Дали ме видите?Јас не мислам!Можете ли да ми се
чувствувате?Исто така, јас не мислам!Што гледате во
мене?
Хм , јас бев тука за да не ме esquecesses , не не може
да издржи што го имате, затоа што она што не
обединува понекогаш нè одвојува , но јас да ви кажам
, јас сум тука .
Јас не ќе се преправам
Јас ќе пишувам и нека тече.
Она што јас го пишувам е несомнено една солза .
Како што напишав една солза , како што е , тажни ,
осамени , влажни, цврст.
Дозволете ми да избриши ги солзите , болката, вашата
тага , вашиот осаменост, дека задушување тоа е да се
биде сам.
Дозволете ми да лижат твоите солзи , пијам таа болка
да се чувствувате
Само , сам.Мене ова ми е, само мене !
Како сум јас?Само мене.
Чувството проширува за да навистина чувство на
болка.
Какво е чувството дека сме .Мислам дека за тоа се
случува надвор од она што доаѓа од странство.
Увоз знае дека постојам , да постои за другите само се
погледне во нас, но никогаш не го гледаме истото она
што и јас го изгубат страници, еден лист , шупливи
реченици , лабава страници, еден лист , шупливи
фрази, сакаат сè да падне , не сакаатспаси нешто, јас
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го испразните себе, само така evoluirei дека сè што јас
пишувам , сè evaporize , esvaísse во писмото на казна
затвор во траење повеќе болка, секој збор на вашата
болка , јас пишувам за да ме ослободи.Не сакаат да
страдаат.
Уште еден ден во утринските часови, на свеж утрински
воздух , бучни премногу.Сакам ноќ , тивка ноќ, каде
што јас се види во темнината на светлина ви донесе со
вас.
Ајде да се приклучат на тишина и мрак.
Да се направи светлина затемнување.Страни , агли ,
уроци , магии, песни, фрази.
Сакам да сум твојата светлина во темната ноќ .
Како јас да си оди во аглите на длабоката плимата и
осеката играат харфи висок сирена .Сакам да останам
и да се погледне во вас, без да ти го кажувам она што
јас ќе пишувам.
За никогаш да не го заборавите .
Ништо!Не направи ништо
Целта со овие зборови е нула.Не сакам да ги прочитате
, ние веќе не сакам да пишувам еден ден сакам да ти
кажам .
Но, сега само сакав малку на ништо.
Јас не знам дали ќе го прочитате , а уште помалку да
се разбере она што го имам да ти кажам.
Што сакам да се забележи е дека entendas и сите, но
сметки за мене и не може да смета на мене.Но, не
кажам на никого .
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Јас ќе го чека смрт decepe мене.
Смртта?Нема смрт!
И тоа е секогаш присутна.Јас не се плашам од смртта,
но од губење на вас.
Не дека нешто ме боли, но искуството на немањето и
имањето е разлика на се , како тоа може да биде така?
Сакам ништо, за малку и многу се што сакам , сакам
ништо , повторувам , имав сè, кога јас не знам и сега
знам што сакам ништо , отфрлајќи она што е и не, јас
ќе бидам слободен , без сè во живототврски и ќе ме
капка горчина, тоа е мора .
Едноставно, сакам да бидам !
Може ли само да ми биде?Да, јас и сите, ова не е
ништо не сакам ." Вечна"
Хит, и почна да удира по тресе удри со невиден прилив
на аномалија или повредени , тогаш еден ден не
повеќе отворени враќа да го стори тоа беше отворен и
веднаш блиску што ќе ви го изговара, беше моја , но
секогаш во мојатавашата цел тоа , ти и јас со еден
збор , тогаш срцето!Со длабока тага на се
Не е познато да се биде свесен и да научат да живеат
со својата интимна ете , јазот е занемарлива и имаат
припадност е нешто што секогаш згаснува како да се
предадат , не постои колебање во суштина само сакаат
да бидат се од себеможе да се види во позадина
нашето внатрешно и таму ќе видиме дека не постои
ништо толку инфериорни како да ја манифестира
поголема ете, се манифестира како мислам, не
дозволувајте да се изразат како многу помал е нивото
на кое сами се што ќе видиме како повисоко Себство ,е
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се повеќе блиску до бесконечно секогаш се прашував
утописки ете се роди , во живо и да научат и кога
навистина знае да сфатат дека многу стигнува далеку
од сè и знаат вашата сопствена авто што се промени?
Се што е во мојот тивок свет !Како тоа?
Бидејќи јас сум подготвен да се промени и да се соочи
со сите , но речиси сите доаѓаат од моите свет мојот
свет молчи?Тоа е интелект што ми кажува да се
направи вистинската работа така!Замисли си! ?А
димензија на стратосферата без граници проширување
влегува разочарување на магија timelessly надвор на
ниво на илузија себе секогаш со темно појавата на
вистински
привид
на
зборот
веќе
зборува
разочарување
;Дора
генерација
на
внатрешни
конфликти на едноставен агонија што удира било
хармонија.
Енигматски , длабоки и чувствителен што е
необврзувачки писмо на енергијата многу писма или
писмо малку збор.
Тука е menhir кои ќе sedimenting и пишување во многу
малку се зборува.
Залудно работи што ќе дојде многу ќе бидат оние што
ќе ја напуштат , другите не ќе застане .Да ти кажам
дека колку е поголем за тешка борец, но "употреба"
што малку ќе застане , но и оние во рамките на
внатрешниот најмалите имаат вредност која само може
да се добие .Живеат, растат, учат , а во позадина
секогаш малку утописки знаат.
Тука е ден за малку, сакаш само уште еден научат дека
пишувањето е да ги обедини познавач на обичните
познавање на научните сознанија , тие и двете се
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објасни само со длабока мудрост што се чита +
Ќе почнам кога сакам да завршам.
Чадот проширува во внатрешноста на мојата соба.За
мојата внатрешност , исто така , ова е повредено
.Сакам да се пробие со вас и со другите.
Јас ќе добиете ?
Сила, цврстина и сила што ме прогонува и ми вели да
се движи напред без страв !
Ќе заврши пред моите денови .
Сите надворешни јас ќе го отфрли , како што ќе се
чувствуваат ... Не знам , но тука јас ја напуштам мојата
мала приказна е на оваа страница, можете зголеми
мојата љубопитност мала приказна .
Она што јас ќе ви кажам во овие страници е за мене да
се најде вистинската личност која живее во мене , без
надворешниот свет.
Како е тоа можно , ќе видиме како ќе се опише мојата
приказна.
За да не се однапред, се повлече навистина
подготвени да одите.Пушењето продолжува да навлезе
во овој простор.
Оваа приказна започнува таму каде што ќе заврши.
Што можам да ви кажам е да се борат сè.Ајде да
видиме дали можам да се дојде до крајот и да каже
што го направив сè и ништо , како ќе се создаде
максимална внатрешна самоуправа.
Пристигна тука во кратко на цигари изнесува бројот на
страниците прочитате зошто.
218

Да го земеме на борбата , тоа ќе има на должината на
времето
Sopra во часови, во минути, секунди.Готово е!
Ќе почнам каде јас завршив .
Јас сум подготвен овој пушење пробива низ
прозорецот и го ослободува во воздухот, сакам да
бидам тоа чад има само воздух.
Јас само сакам да го дишат воздухот
Сакам да се плови и замислете што тука ќе ти кажам
.Она што не го сакате да се направи, да почне на
крајот секогаш се направи истите грешки.
Битката е далеку од тоа да биде заклучен.
Она што сакам да го пренесе е чувства, ситуации и
конфликти.
И се води борба за освојување на суштество кое сум
бил.Сакам да бидам друга , бројката ме брка.
Мојата свест што ме предупредува и ми вели : ќе се
појават победи
Тука стојам , но борбата против движењето што
потера.
Мојата главна , ми доаѓа на себе.Слободен си , се
прошири себе, дозволете ми да ви биде преку мене.
Започнете тука она што ќе биде.Кои се прашања,
продолжи без flinching , овде бројка што ме прогонува .
Дали , се повтори и големо, се преродува да живеат и
се чувствуваат.Не демагогија и илузии, живеат она што
не може да се види .
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Бидејќи само тогаш ќе напредува , да станам и да се
каже .
Сакам да бидам она што сум, јас сум мене .
Е во тоа што бев и дека таа бројка ќе биде.
Јас ќе бидам како што јас се замисли.Кога
поигруваше со мене јас ќе ти кажам однапред.

си

Соочувајќи се со мене и да ме ослободат .На крајот
уште да почнат .
Сите таа мисла.Пазете се ова да биде брка и се стави
крај на кабелот сте пријатели.
Нема повеќе жал за овој момент.До крајот на мачење ,
тој ме допре и шепоти ми , дали сте таму?
Сега е крај на почетокот дека ќе го пријавите тука .
За сега , велам, само
инкорпорира до победа.

да

дојде

до

мене

и

ме

Мајор во ме трансформира во тебе.Поседуваат мене!
Ќе биде последен пат мојот мирис.Да , ќе одам.
Не покажувај ми тажно со вашето заминување.Патем
јас барам во вашиот начин.
Одат како што дојде, како што дојде .Не сакате да ,
вие сте повеќе простран несреќа.Вашето присуство е
навреда .
Знам дека за вас, никогаш не победи , само изгубени.
Ти си како пушењето цигари пријател на болеста.
Дел и си одат, одат случува дека на пристигнување
нема да биде таму .Како што реков, Emano на вашиот
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мирис кој само од ... ires добие друг вкус и мирис.
Можеби не може да знае, ниту да си на ум она што
provocas .
Бидејќи знам дека се сеќавам на еден неколку
години.Доста сега дека тука лежи желба да продолжи
со вас.
Ќе стенкањето во твое присуство првично се мислеше ,
туку знак за ситни заболувања .
Дали тема, а јас се создаде нашата врска се
катастрофални и илузорни задоволство на условите
малку
слаб
живеат
.Јас
се
осмелувам
од
сиромаштија.Затоа што само тогаш да биде светлина и
природна, така што ме храни.
Кул, смирена, топла и хармоничен ќе биде надомест
Природни ветер тече како што на времето секогаш се
чувствувале со нејзиниот северен дел.Воздухот струи
bafejado против нас ќе биде бури со кои се соочува
нас, тоа е само природен дека чадот од самиот воздух .
Во која се наоѓаме во природата надвор , како во
внатрешноста на хармонијата на слободни струи.
Цвеќе,
расте
и
се
зацврстува
коренот
на
ослободувањето.WILLS недвосмислена нашата средба е
многу розова на времето на пустината песок движат
зацврснато причина.На оди до ослободување на
човековите вулгарна слика, за да на ексцентричноста
на интимниот однос кој не разликува .Ние сме
различни , јас сум природен и органски си вештачки и
синтетички и затоа не exprimas без мене.Без чин кој ќе
го неутрализира , ќе ме направи среќен.
Јас ќе ја отвори вратата за да дојде да разговара со
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мене.Но, јас ќе го оставам подотворена да излезе
наскоро после.Слика сте свесни за вашите шири, ме
consomes трпение за немирите.Вие сте и ќе биде малку
многу значење.
Сите ние имаме овие глупи фази , обично кај деца.
Но, ако тие ни кажуваат кај возрасните за
ослободување на детето што го имаме во нас, тогаш
имав со тебе лоша фаза.Јас сум да се вратам на мирот
пациентот.
Можете да отидете ја заклучувам вратата.Сосема знам
зошто ќе дојде , но , исто така, се знае каде и да идеш.
Јазот е широк, поширок смета дека ќе се намали.
Бегај , без мене и експлодира приближува .Од првиот
ден дека вашиот збор е мојот фраза , но не ми кажете
кога следниот пат ќе ми каже , здраво , јас сум тука ,
но сигурно го вашето патување ќе биде враќање на
хард но хармоничен реалноста , така што тоа се или
споделите нападне,имаме она што го барате?Па само
еден збор од вас, тоа е збогум.
И ќе дојде да си оди со почеток ...
Тоа беше последен пат ... пропушти доаѓаат да ја
напуштат.Солза падна и гасеа плаче.
Јажето што ме врзува , не е исто што ме гуши .Јазол на
вратот, виси на конец .
Estrangulas умот и sufocas свест.
Она што го нудиме е бавна смрт подмладување и
одење на овој начин и да разговараат како ние сме го
направиле .Никогаш не ќе ги избрише болката акутно
од еден удар го намали ламинат неспокоен во живо.
222

На врвот на ужасни меморија и морничав удар.Дали
вашата дихотомни присуство меѓу тоа и не се .Животот
опфатени
во
фотографска
моменти
кои
сите
продавници и веднаш се истури.Затоа што живее во
мене од мене.Бришење на вашата судбина и живеат
дел .
Овој безвременски чувство ширење на следните
моменти.Како да лета без да остават вашето место.
Овој пат не запира , бидејќи дишат и да некогаш сте се
запре, што ве тера да дише.
Живо е силна како на поривот да дишат.Но, само
дишењето не живее .
Кога ќе те оставам да живеат не ќе престане да дише.
Значи , што е тоа што се појавува во немоќно сликата.
Без ограничување или последици , следниот чекор
.Ова се појавуваат од се друго во секој миг ни
извишува она што навистина сме , илузијата на себеказнување карпа е да се живее додека сме живи, она
што го придвижува ни е природата што не опкружува
постојано и само да ни го одвлекува вниманието ,
мислам дека ситеапсорпција време е во- тенденција
само привидна умот, бидејќи природата одразува сите
рамки преку случаен избор и superlatively надминува
секој момент на човековото движење форма.
Без оглед на прашањето околу фигурата на себе е
надвор од таа зголемува за внатрешни работи, но само
го долови чувството на забава е поголема суштество
што ни се движи кон мајката природа.Ако во било кое
време, доблесно, контрадикторни инвазија ви се
асимилирани во моментот на ум овие записи не може
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да одговара на учење и да излезе секој момент.
За среќа бранови, огромните и далечна мисла.
Јас би сакал да зборувам за ... Ти одлучуваш, секогаш
manobraste .
Свртувањето на улоги вели молчи.
На лет на зборот е чин .Како што можете да го
игнорира и да ве однесе од.
Вие сте летаат наоколу во сенка на ветрот.Затоа што
се кријат, се појавуваат , па кога ќе го сакаат тоа.
Не гледаш ли ?
Дај себе друг , ќе имате друг пријател кој не ви
едноставни несреќа.
Таа произлегува испаруваат нагоре .
Тоа беше тоа, дека броење до десет, сфатив колку
vislumbramento
слика
моментот
на
иднината
прозорецот беше отворен и да ја видите само
последната чад се шири и се како на кликот на
иднината станува голема и огромна.
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