SUN KU - The Light of Truth
Szerény megfontolások tett jó elosztású , nagyon
adag függetlenségét , mély, érdekes, ahogy látjuk a
kölcsönhatás nagyon jó ötletek ami lépést elmondani egy
történetet egy erkölcsi ez a történet tanulsága ... ez a
történet két workhorsesaki egy utazás ősi japán , mivel az
idő felfedezése , a szürke szamár volt töltve sóval ,
nagyon nehéz teher ;black ass vezetett az úticél lakókocsi
, mert volt egy nagyon kis terhelés vette felitatásához
magasztalás szerencsét , hogy nagyon durva módja a
szürke nem bírtam tovább , és volt, hogy a halálán van ,
amikor az erőfeszítést botladozó esik nagy pocsolya víz
derretendo-ha a fele a terhelést , fekete ass
megdöbbentette figyelte a hihetetlen szerencse haver ,
hogy ott megy emelő , megkönnyítve figyelembe , mi
maradt díjat .Hajtott a féltékenység, öntött a vízbe
remélve, ugyanez a sors .
A szivacsot fel a vizet , ezáltal szinte lehetetlen , hogy a
fekete is felállni , persze végül megadta magát a
fáradtság és meghalni .
Történetek a nagypapa
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A szerelem , mint a szivárvány , nem mindig jelen van, de
mindig megjelenik !Az utópikus káoszelmélet fogalmazott
1 = 1 + 1 = 2 : 2 = 1a Rainbow Spiral utópia
multifaktoriális
szerelem
véget
ér
a
maximális
teljesítmény szervezet sugárzás , virágzik a nap - a Föld
lejár , a nap inspirál ugyanazokat a színeketfesteni a
világot - én levegőt , akkor inspirálja ugyanazt a levegőt a
szeretet , és én vagyok az összes színt festeni a világot !
Minden része, hogy hogyan érezzük magunkat a dolgok ,
és vannak dolgok , melyek egyesítik , egyéb önálló , de az
igazság nem elhallgat tényeket .Az első emlékem
egyszerűen csak meg visszaemlékezéseit , amelyben
felszívódik megállapodást a fényes nap , és előkészíti
nekem a fény erejét a sötétségből , és szétosztja erőt és
energiát az egész constelar közösség.Tettem magam ,
hogy hiszem, ha egy nap a távolság?Ha egy nap a
távolság , lenne pusztító, félelmetes , zajos , vagy
könyörtelen
volt
világos,
szép,
ragyogó
és
energikus.Minden ray , mint az emberek a különböző
jellemzők , különböző hatásmechanizmusú , más
megvilágításban , azaz minden egyes ray / egyedi és
exkluzív .Nos , ha egy nap a távolság legalább volt eredeti
.Minden ray az intézkedés formáját , mint bármikor az
embereket , hogy megosszák időnként felmerül frakciók
.Vajon ható fény / lehet , meg tudnánk változtatni az
irányt és célt.Ami a célállomások és az első alkalommal
fogok hivatkozni az Isten nevét , egy nap jött , hogy egy
beszélgetést hiedelmek és a hit egy Koránt követője , aki
azt mondta nekem a következő történetet , amely fogom
leírni : van egy adott játékKéz- és heves kérjük Istent,
hogy hagyja meg a maximális pontszámot, és hagytam
egy rohadt .Kedvesem, a történet csapódik le, de aki
végül megjelent az információ ?De ettől függetlenül ez a
történet azt akarom mondani, hogy van akció és sugár /
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eljátszani a környezetben minden dob a kockával és az
energia / alak / viselkedését .Tudtam, hogy lenne egy
transzformátort , és hogy mennek a dolgok , hogy az
egyensúlyt a csillogó erők, amelyek átalakítják a
valóságot .A újjáélesztett energia és aki él elégedetlenség
elégedettség lesz minden színben festeni a világot
.Felébredtem egy másik valóságban , mint máskor , és
fedezze fel írás tanfolyamok ezen a könyvön keresztül
bővítené lényem .Azt fontolják meg, milyen átviteli
gondolat és azonosítja azt a fényt , és a hatalom
.Gondolkodásunkat több perspektívából kell, hogy
kövesse a láncot és a lélek pillanatok zavar , ahogy
nézzük nem mindig naiv és energiát kitágul .Zavaros
elméket vétségek is állandósította és a hang kórusban
hangosabb, mint a sok hang , a szavak egy kifejezés a
művészet , ezentúl nem lesz inspirációt .A dobogó a szív
ritmusa , hogy kiterjeszti a vénák .Elnyomás teszi a
halottakat , mert mindennek megvan a maga q .Minden
gondolunk a gonosz és néha tesz minket fogd be a szád ",
de mindannyian úgy gondolja , " az emlékek nem mindig
van jelen , és azt mondják, nem Pratiques gyűlölet , mert
ez rossz .Mindannyiunknak van a véleménynyilvánítás
szabadságát , de nem minden megvan a megfelelő időben
, és semmi több őszinte legyek, mint az igazság , mi a
különböző kifejezési formákat, és ha jól az, hogy
egyensúlyt .Balance egy ciklusban rutinokat , hogy ideges
az
egyensúly
hiánya
.Az
emberek
szeretik
a
hozzászóláshoz.Mind a tiszta egyetemes szeretet szül
együttérzés .A nap az az energiaforrás , a kóros semmi
történik , mindenki elfelejti , ha akarnak, és mindig
vannak több szempontból, sok ötlet , néhány ítéletek ...
Vannak helyrehozhatatlan dolog , mert minden előzetes
igazságtalanságot .A szerelem egy örömforrás , és mindig
egyedül , és védeni : vannak emberek , akik nem szeretik
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azt gondolni , de a tudatosság egy zseblámpát , hogy
tisztázza velünk .
Vannak satu , hogy mindannyian néha félelmek , mind azt
mondják , és hülyeségeket csinálni .Én nem írok senkinek
, mi minden van valami, amit nem akarok emlékezni , de
jó tudni, hogy mikor szomorúak vagyunk, és mindig
vallják be , és nem elrejteni semmit , mert mindannyian
réseket, mindannyian érezzük az örömben, hogy valami
majd alkalom leselkedik kinyitja az ajtót.Mindig van egy
olyan érzésem, hogy a többi , de " senki sem senkit ", és
így mindenkinek joga van , hogy ragyog .A barátság
mindig jó elv , hogy egy barátja egy másik énje.Kövesse
az ösztön látod pozitív .Mindannyian szeretetre és
szeretet szeretet fénygenerátorhoz amikor mi szeretett
tisztelnünk kell ezt az érzést , szeretik egymást , és a
születési
arány
növelésére
,
mindig
szava
kereszteződésében játékok kétségkívül antagonisztikus
szavakkal, hanem a logikaelkerülni a szenvedést ." Mi van
a régi nem bölcsesség , de az óvatosság " figyelj !
Mindenki ismeri a jó és a rossz ?Van a kezünkben a
döntés, hogy jó vagy rossz , őrület van némi józanság,
tényleg tudás fontos ! ?Ha lehetséges, diplomás az iskola
az élet ... én pedig magam neked , nekem és azoknak,
akik szeretnek engem .Változás, hogy evolúció.A kábelt ,
amely átmegy a pezsgő aktuális szorongás , elektromos ,
fuss szervek , etetők és remény valami új és csodálatos ,
hogy elhagyja a statikus mozgások , de csapongó
gondolatok és ideges .Megbénult mozgás, a feszültség nő
kidolgozásában és ténylegesen irányítja és mért
mozgások , le a lépcsőn, a gondolat , ahol csatlakozik
egymáshoz .Ez létrán gondolatait , amit kategorizálni
viselkedés , arcok és mozgalmak nem fér el a süllyedési
és emelkedési a pillanat az élet, fények táplálja a futópad
megállás nélkül ólom őrült ebben a században a valóságot
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.XXI , az energia , a mágia , jelmezek , minden
látszólagos harmóniák , de vigyázz a lépcsőn , nem
mindenki fogja a mozgólépcső az élet , vannak lények,
akik lépcsőn , hogy a nő és a különösen valaki mozog , és
támogatja , hogy elég , vagy ez egyaz egyensúly kérdése
?Erőviszonyok elengedhetetlen az egyensúlyt a mozgás ,
fel és le arra a szintre, minden lény , de nem mind
megérdemlik , hogy menjen le , vagy támogatni minket a
mászás , erőfeszítés és kitartás gombot, majd emelje fel
magát az áldozathozatal szellemét nélkülsérülést vagy
leáll , és ő majd elviszi a fényében a gondolkodó lény
.Nem egyensúlyt a külső erők , hogy adhat , a lépések
szilárd és táplálja kábelek remény jön a legfontosabb
elektromos kábelt az élet körforgását , az energia , amely
táplálja a föld .Saját elektromos panel volt az, aki azt
parancsolja pozíciók és a célpontok az egyetemes
hatalmat .Ez volt a napfény , amely megvilágítja a sötét
föld gyomrában természetét .Mi történik elszomorodott
hajnalban egy öltönyt kapott alkony, élt , feléledt , és
újjászületett vagyok, az erőteljes sun ( ) * sugárzó forrás
, hogy esni, mint csepp a padlóra , ez az élet forrása és a
fény .Saját világítótorony, amely arra irányul, szüntelenül
csuklós mozgását a rendellenesség .Kezdik érezni az első
áramütés és zajos idegeket blink szívvel áramütés .Az
elektromágneses hullámok jönnek-mennek a görbék
gondolatok körbe-körbe a hullámok .Villamos energia
végigfut a testem az aktuális ez elvezet az áramkör a
hullámok .Az elektromos impulzus le, és én megrendült
impulzus keringő elektromos üzemmódban , mindig tudta
az igazságot, amikor felfedezte impulzus parazsékot , van
egy áramszünet , és bezárja az gyötri hangok fényes
érzés, hogy , világít fényes gyertyátfelhalmozott fájdalom
olvasztott viasz .Elektromos ajtók nyitva finoman
megérintette , de a záró nincs idő , hogy nyissa meg .Az
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elektromos láncfűrész darabok a sötétben élénk gyűlölet
gyökereit .Áramütés világos füst eloszlik a memória , az
elektromágneses zavarok a fejében nyüzsgő, viharos
végtelen electromagnetismos .Hosszabbítsa meg az
elektromossággal sugarak megbénítják az elme , egy
világos , fekete felvillanyozó villantások , villogó fények
sújtó velem a folyosón a folytonos láncot .Átlátszatlan
fények világítanak idegen lények a félhomályban
.Vezetékek futnak át rajtam test vibráló , tele energiával
.Subo és haladás a 10. kör , és van egy energia "kudarc ,
megvesztegethetetlen
még
sötétben
van
egy
áramkimaradás és elesett villamossal a szavakat az
ecstasy és az érzések .Bright éles vágás és világos
visszhangja , ragyogó fény rángatás hangon , a villám a
sötét homályos tévelygő lények szemészeti orientáció.Van
egy fluoreszcencia és amely nem virágzás és esik Thunder
minden irányban és jelentése van.A " ofusculência " , és
ezek a piercing villám háttérbe szorítják a másik öröme
érzések és úgy néz ki.Izzás és metszik mély íjak a
lelkedben , hogy tartsa az atomok , dinamikus és izzó
sokkok .Mint egy csipetnyi kalapálni nekem a
ellentmondásosság az érzéseket, hogy hívja az erős és
határozott fény a távollétemben félhomályban , hogy
összegömbölyödik halkan , nagy fények lényem , és
finoman örömére , mint a villám .Van egy baljós fény,
fenyegetik ezek a lábadozó lámpák, kínozzák és hagyta
előre a veszélyt ?Van egy lámpa, a fény, amely elkíséri a
bukolikus és képtelen szembenézni pillanatait intimidas
akkor titokban .Van egy intenzív vörös fény , és blokkolja
gyorsító idegeket .Zarpares sokk és szennyező elmék
nélkül impulzusok burjánzó fel , fény cég , megvilágított ,
amit nem adnak , és nem érzem a cég a fény .Thunder
őrölni, és összetörik éhes zajok öröm .Erős fények elítélni
másokat életét , hogy az oktatás a hangokat .Milyen erős
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és lacerating sugarak szakította meg kapcsolatait
lehetetlen döntetlen a félhomályban , amelyben
beárnyékolta a figyelmet , hogy behatolnak vaskos
köteg.Intenzíven világít homályába fekete fény a világos
kozmikus , átható és mély kozmoszban , hogy enyhíti a
feledékenység a lélek .Villám felmelegíti és elsötétül, lesz
mozdulatlanul és némán , de körét és a zaj , amikor
megtörténik a lélegzete , és elsöprő, hogy megfertőzi a
düh élni , és jelen között más fények és megvilágítások
vagy akár egyszerű, mégis feltűnő röpke sötétségét
sóhajok ésmegtöri a leginkább felvillanyozó csendek .Ez a
villám törli meg a lelkiismeret jelölt kibocsátó sokatmondó
és nyögi , hogy elhamarkodott intézkedésekhez
elhanyagolt értelme a tulajdon legyen lehetősége abban
az időben esett újabb villámcsapás ebben a világban
.Emlékszem a fénykép, a bátyám ( most lóg a szobámban
) , és én vagyok az a hely , ahol az volt a pokoli
házigazdák
amely
később
hivatkozni
.Miután
a
világosszürke , ezeket a hamvakat , hogy jelölje meg a hő
a vasalók vad és erős , csak egy kopott szennyezett hamu
múltbeli és jövőbeli mindenütt nem szabad elfelejteni
.Vágjuk fel a pillanat hevében és terjed lassan fájdalmas
és Kitörően mondom irányítja Önt , és dob meg egy jól
fény , hogy megfullad emlékére inkontinens szavak és
szakadó a szomjúság fény.Egy felfordulás van a parázsló
parázs mágneses testület, amely a síp , és villog a
szívedben égő vágy valami , férfias és férfit vagy nőt és
érzéki akkor ez sérti kettős személyiség , amely nem ad
még , hogy egyik vagy a másik .Ezek világosszürke hőt a
sötét és a frivol és azok a hő elleni védelmet az eső és
felfalta , hogy elterjedt az egész kontinensen és az időtlen
térben megtámadja minket, és bemutatja nekünk,
betekintést fényűző és ad nekünk sok öröm és lehangoló
.Szorongás kémia mozgásszegény öröm , de nem kérges,
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hanem nyomtatott naiv arcot .Mit sem törődve a
borzongató érzés és lény , úgy érzi, káprázatos és csillogó
, enyhíti a összehúzódások által érzett túlzásokat ,
túlzásokat , hogy irányítsa át minket egy másik
dimenzióba , fejleszt , táplálkozik függőség nem
visszavonulni nem oszcillál , vagy összecsapás őrült hajaz
elutasítást.A hipnotikus fény és tapogatózás érezhetik úgy
érezte, az arca , hogy ígéretet kapunk , hogy a vágy ,
vezet bennünket , hogy racionalizálja és hiszem, hogy van
, mert hajlamosak vagyunk hitel nélkül adósságok nélkül ,
a stagnáló mint a hipnotikus élet transzcendens lény , aki
belegabalyodottszárított források , rave felszámolásra
szemöldök shamelessness és a szabadidő.Vezetnek
bennünket, hogy az új kihívásokra, ugyanaz a gondolat
különböző reakciót , ezek a reakciók néha ésszerűtlen ,
ahol szembe kell néznünk azzal a tiszta vágy, hogy lehet
táplálni a lány , és nem végzett laza darab agyagot , hogy
jön össze , ha melegítik .
A második memóriát éppen egy fényképet öltönyben , hol
vagyok ugyanazt a ruhát az első kép, ami most a
szobámban , én vagyok a Açoreira fel egy autó
Emlékszem legurul a lépcsőn a nagymamám , ahol nem
voltak szalagokhasznált bejáratánál a legyek .Emlékszem
, hogy hívja a földet a nagymamám földjén legyek volt
sok nyugtalanság szamarak , vagy ló fut állandóan .Apám
, aki rendelkezik egy kék autó , amely akkor született a
második visszahívás, volt egy Datsun .Az én " régi" szokta
mondani egy történetet , történelem szerinte között a
nagymama és egy szamár , hogy nem engedelmeskednek
neki , az öregasszony kicsit a fülét .Ma , miután a
történetet, amely olvasni nem esett minden foga .Láttam
a mellét nagymamám egyszer volt a tükörben volt az ágy
alatt a szüleim jobb volt vicc , hogy már gyermekkorban ,
amíg a legrosszabb rémálmok , rémálmok Én is szörnyű le
8

a patak és egy pot , gondolom,ez lehet a legrosszabb
dolog, amit álmodni gyermek és halál a vége , hogy a
halál és csakúgy, mint korábban halnak , halhatatlanok ,
hogy a fény , amely megoszlik elidegenedett szervek
mozgás és a között ingadozik két egyszerű módon , hogy
felderül , de nem az életfennáll a bánat és a döbbenet a
szisztémás hipnózis , mely táplálja és fejleszti .Tudatosan
olyan intenzív, hogy kialszik , és van még törlődik
.Psychedelic
keresztezi
egymást
kapcsolatok
a
mennydörgésnek bátor , hogy támogatja és javítja a
rendellenesség , hogy abból a tényből ered , hogy fedezi
az ebben a pszichedelikus mennydörgés.Hát itt mindent
állandó marad hatáskör nélkül , vagy mérleg, az
átruházásra csak egy ürügy a rendellenességet , a fekete
mennydörgés, ketrecbe zárt , és elküldi a furcsa , mély
morgást ész elnyelés mert kialszik , tartomány és
mozoganélkül, hogy a legkevésbé titokzatos , látszólag a
világ pszichedelikus fények , ami gyötri elkerülni , ha
akarja , vagy élvezze örömök lépcsőzetes festett
hátránnyal a ferde színek stagnál , nem hajlandó
létrehozni vagy puszta élvezet .Szellemétől áthatott az a
gondolat, hogy darabjai töredezett tényt , akik elképzelni
egy másik világban , távol a zavarok, amelyek irritálják
minket, mint amikor karcolja meg a szem, vagy
egyszerűen csak villogni .Ez a mozgalom elidegenedett
más mozgást világít , és fújjuk le a távoli és érdektelen
fejében, hogy a puszta tény, hogy egy forgalmas vagy
mozgalmas.Thunder pszichedelikus és elhajt szellemek
nélkülük megnyilvánulni , és miért nem létezik egy
párhuzamos valóság híresztelések és hajthatatlansága ,
mint a mumus , és itt senki sem eszik bizarr
személyiségek és álnevek korábban kialakult bár valóban
.Ezért minden, ami irreális az időtlen történet, de van
valami , félek, félek , hogy deportálják a horizonton 5
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méretek , polígonas és lineáris , de nem valószínű , sőt
vonatkozik semmilyen vonás , ez a tulajdonság az, hogy a
félgömbökés a transzcendens apoteózisa gondoltam
.Nincs virág , vagy növekszik a szálak az elvont
gondolatokat , hogy miért , igen impulzusok született
karakterekből valaha láttam , díszített , utánzás
mozgalmak és alkalmasságát a pillanatban, de mindent
tudatosítani , és minimálisan számítani .Nem számítások
valós és kiszámíthatatlan , hogy van egy igazi
spontaneitás , hogy abszurd gondolni semmire .Ölünk feje
a hajdani és desvanecestes sárga levelek és megette
bibliófagos , hogy nincs kitartása megfélemlíteni elavult
memória és tette a hamisított és az intézkedést.Körülvéve
mérőberendezések Üdvözlik Abyssinians rotulantes és
nevetnek a mennydörgés az abesszin .Sürgette, hogy
azok, akik élnek a fényt a múlt , haldoklók túlról támadják
prominens égitestek valójában történni , közvetlen .De
minden olyan műszaki , többé- kevésbé intenzív, de az
energia sugárzás , amelyek nem kompatibilisek a múlt ,
még az előző pillanatban.Memories ezzel bocsát ki káros
sugárzást , de nem feledtetheti semmilyen gondoltam,
hogy ha azt szeretnénk, hogy kigyullad minden
pillanatban , lendület és pillanatában .Az elmúlt metszi a
jelen , a pillanat , a lendület , a második vagy a
frakcióban , de nem az befolyásolja , ezért mindig az erős
fény ideje tiszta patak ecstasy , hogy a darabok , mint a
szél
az
arcába
,
valami
addig
megfosztották
szándéknyilatkozatotés a mozgás körül öröm csinálni ,
vagy lehet , mert ami létezik, és a számla lényünk a klikk
, hogy egyszerűen várja, hogy a fény az ő korábbi ,
többé-kevésbé intenzív fény , múltja izzadás , denem
irányítja elvének a mozgás érzékelése fennmaradó
impulzusok nélküli maszk , a második élt a pillanatban
nem ilyen egyszerűen feltérképezni körül fények a múlt és
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ragaszkodnak semmit.Hát ez egyet jelent a szennyeződés
, a sugárzás nem köszi !Ezért semmi sem erősebb , mint
a fény idején , és legyen mindenkor , minden erejével ,
de senki sem jobb , mint bárki , ez a kérdés a harc, és
nem jön hozzám ezekkel a veleszületett világítást, mert
mindegyiknek megvan ,fáradt akarat és a képzelet és a
tiszta energiaforrások fejlesztésére és létrehozására ,
varázslatos
színek
tükröződnek
sárga
napsütésben.Valójában nincs sok fény van, továbbra is
csak
a
fennmaradó
létezését
járványok
és
kiegyensúlyozott módon tárgyiasítani , amit nem lehet
látni .Tehát nem valós , annak az eredménye, amit segít
felhívni a figyelmet .De sugarak , mi a tudat?Ami igazán
tudatos vagy tudattalan ?Itt van egy akadály , hogy nem
valósul meg a sok értelme, hogy , és megérteni , mi
minden vezetett a terméket.Ez fel feltételezésből
akadályokat , és azt mondják áramok leküzdhetetlen ,
amikor valójában nincsenek korlátok az igazi! ?Minden
olyan képzeletbeli összes élnek ugyanabban a patak
illúziók , székhelye más szesz , amelyek nem érintik az
igazságot , mert van , vagy valóban nincs akadály legyen
a vágy, a tudattalan mindig jelen van a tudatos és hogy
fenntartjuk magunknakcsak üresség , igen, vannak
képzeletbeli égi lények élnek , mint mondja , a fény , a
múlt, a többségi , hogy döntött, hogy mégis van súlya
vagy intézkedés , de aztán megint kik ők beavatkozni .Azt
tapasztaljuk, és látod a homályos , amíg természetes volt
, hogy ez a tiszta fény , hogy hamarosan mi felel .A
szabálytalanságokról, balsors, a konfliktusok , szolgáló
egyszerű búcsúk akku attitűdök és problémák tudatos ,
de nem olyan mély , így ezek természetes .A természetes
és a transzcendens ez csak minimális hatással van , mint
a normál beborít bennünket és érezze otthon magát és
nyugodt , minden természetes : a levegő , az öröm , ami
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körülvesz minket , hogy kopog , és elfut , és különösen
megható, gyengéd érintés , hogyazoknak, akik szeretik
felfújja a könnyedség .Energia sikerült a mag, hatékony
forrás sugárzik az átalakuló velünk , lelki változást ,
nézzük meg, majd nyomja meg ezt a nukleáris
energiát.Ez a vibráló fény növekszik számítanak , hogy a
valóságban nem szenved , hanem , mint a páva , hogy
beszivárog az impulzus lefoglalt és hogy vezessen minket
fellépni a cselekvés vagy nem jár , impulzus, ez a
dinamikus és tiszta robbanás.Ezért számunkra , hogy
kihasználják a maximális exponent az erejével, a
hétköznapi ügynökök , hogy javítsa ki , pillérek
összeomlani lehetetlen felboríthatja ez a hatalom az
átalakulás.És semmi sem erősebb, mint átalakul , ez a
változás a valami, ami felemeli és megvéd bennünket a
szennyeződéstől .Emlékszem, sírva , és nem akar menni
az iskola előtti első napján , de különösen azután, élvezte
a barátságok , játszani a barátaimmal .Normális volt
beteg gyerek okozza a magas láz egyéni rémálom , az
egyik, hogy csatlakozik a láncot , és le egy égő
bográcsban , de a rave hittem a pokolba , de hirtelen
felébredt , és megmentette az utolsó szám, mely
szárú.Tudom , mert én is megtanultam megkülönböztetni
meleg a hideg , az én testvérem, aki tette a kezét, a fűtés
aki szerint a leghidegebb része , és ő a legmelegebb ,
eredmény : csak égett a jobb csuklóját , hogy eszembe
jut a 666 , vagya fenevad bélyege kíváncsiságból az
utolsó telefont végződött 666. - valami állíthat meg
minket , ha azt akarjuk , hogy továbbra is , de miért
hagyja abba , ha az akció kibontakozik , és létrehoz
érzelmek , érzések és ingerek , ha valaki válaszol és
reagál a , én keresetetbarátok , türelem és a hírszerzés ,
hogy megértsük a másik konfrontatív .Miért hagyja a
negatív energiák megbénítani velünk , mintha gyerekek
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voltunk megválaszolatlan , kedves bátorság, a szó a rend
, hogy kit kell megítélni , és ki lesz a bíró miatt, aki lehet
normális vagy kóros , senkinek!Mindannyian a hit , és azt
kell fezada adni , hogy az esetek érintik az akarat és a
mindentudó és ez a vágy , de a hárfát utal , és kijátssza
sugároz hangzik sellő hallucinációs visszhangok .Semmi
több, mint pihentető hall hallgat kétszer annyi, mint
beszélünk , és csend van akció és nem naiv vagy
ellenőrizetlen , néhány ellenállni a csend , és van próbálni .Is lehet kínzó , de választ számos szubjektív és
objektív kérdéseket , a csöndben hallgat , de működhet,
mint a tökéletes fegyver ellenőrizhetetlen , azzal az
óhajjal, impulzivitás és szomjas , akik nem tudják
irányítani .Nyugodj meg és figyelj , hallgatni a csendet
meg .
Egyszer fogott egy madarat kötözte a vezetéket
egy vasalódeszka vasat adna neki élelmet , vizet ... És
meghalt azon a napon az én élő játék .Az első játék, hogy
utolérjék a játék rossz eredmény , hogy a bátyám
mögöttem ami nekem csapódik az egyik "sarok" , ahol
megrepedt a fejét , amíg a fehéres szövet volt,
kb.Mentem mintegy 4 km felmenni a hegyre , és a
dohányzás Kentucky $ 12,50 ezeken az üléseken barátom
evett lámpák , csészék , amely megjelent , a cirkusz telt
el a közelmúltban a faluban .Az első évben a kerékpáros
exhibicionizmus volt a bátyám , a két sikertelen eltölteni
néhány téglát, és csak általa hozott pro kórházba .Szinte
ugyanabban az időben került a ferradela a vemhes szuka
majd a golyókat a lopás , hogy engem érintett a bátyám
bosszúálló engem ladrãozito , ami később a barátom , és
az volt a legőrültebb testvére a föld .Ez a barát nem
hívták meg a születésnapom , de gondoskodott arról ,
hogy enyém az első lego és egyedülálló az életben
.Nappal azelőtt 1. közösségben ment egy barátommal,
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hogy a helyi művelődési ház és ellopják a bűn ostya .Ez
csak a kezdet volt .Aztán elkezdtem játszani ász rejtett és
ez hogyan rejtette anyám legjobb barátja egyedül
hagyják a házban később megtudtam, hogy ő rémült , és
követelik tőlünk van kinyitjuk az ajtót .Barátok játszott
kerékpárok, autók , golyók , és tetszett a kaland ... végül
meg fog történni egy nap énekelni a janeiras a királyok és
pénz szerzés elköltésével ez majd csak emlékszem kínál
kolbász és egyéb füstöltkíváncsiak voltunk, hogy a 3.
osztályban , és bár a tanár váltotta , az iskolai játszótéren
volt a munkálatok homokkal dombok és lyukak , de azt
kockáztatta , amikor jött a szobába, és az első
alkalommal ilyen merészség lenne " vezethet a reguada "
, és mertvettem a kezét, mielőtt a tanár megütött , a
második
előtt
a
diákok
és
úgy
tett,
mintha
megbocsátani.A 4. évben értékesített kollégáim apja
gyűjtemények kiterjed , mint ezek a kiegészítők , hogy
jöjjön ki ma az újságban .Emlékszem az első varázsló ,
hová tegye anyám elvitt az apám és a bátyám , és láttam,
hogy a varázsló megérintette őket a nemi szerveket ,
hogy nekem nem merte dobta a gyűlölet volt az első ,
hogy undortélettartama .Én vagyok a szülés plusz az
unokatestvérem és a bátyám , és ő lesz az első LP Pink
Floyd - A fal, primaço cool.Emlékszel az 1. közösségben ,
hogy 1986. május Az egyház a heveder kard kőris , már
intenzív séta szűk cipő .Itt az ideje , hogy elhagyja a
Estarreja önkormányzat , bal hátsó barátok és ismerősök
, van, hogy elrejtse az indulásom minden a javára hagyva
előtt a tanév 4. év ellensúlyozta a későbbi levelében a
tanár, akimutatott csodálták a csendet .Amikor odaértem
Estarreja megyei költöztem Pardilhó , voltam pár hónapig
, itt kezdődött az én napról- napra , tudom, abban az
időben , amit ma úgy hívunk BULLING én voltam az
áldozat , és félt , félt is, ha utazik hazaiskolabusz , volt ,
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aki boldog volt, hogy " nedves a leves ! "Az 1. feladat
emlékszem mosta a kocsit apám , és adja át
törvényjavaslatot már az írógép és ő fizet meg.Beléptem
az 5. év , külön engedéllyel , azaz a felelősség alóli
mentesség által aláírt én szülő vagy gyám belépni az 5.
év az iskolában c + s Brodick , mert még nem volt az alsó
korhatár .Elérését csak tekercs WC- papír és fumavaelérte akarja a világot , hogy állítsa le az ideje, hogy
kihasználják a bankrablás , stb ... De ebben az évben
kapom az első fokú , amely rögzíti, hogy a hallgató vett
részt sífutó1988-1989 iskolai szerzés 15ºlugar , semmi
rossz , ha valaki még nem nőtt , ezért is érezhette nőtt
kihagyja a hálózati és menj cigarettát vásárolni .Odament
nélkül bike fékek és kiégett a talpa cipők éveim elején
dohányzás súlyosan Tartozom egy óriás sg szomszédos a
legjobb kocsma elején Estarreja inkább a büfé és nem
evett a kávézóban.Emlékszem, az 1. temetési szertartás
jártam én papagáj Kár ezen vágtak szárnyak ... Elment
játszhatnak az udvaron , és felmászott egy japán
naspolya , amikor leugrott a földre , összetörte a
törpepapagáj !Itt kezdődik a folytatások ;elaludtam , még
sírt , hogy elvesztette az állat , én végül csatlakozott a
mozaikok és ott végezte a temetést.Minden nagyon jól
nem lehet egy macska másnap menjen keresni meg!
Eredménye ez a történet végén egy kutyát , hogy kérte
karácsonyi ajándéknak , de kiderült, hogy térjenek az
ajtón a házamból , üdvözöljük ezt a " teko " , és végül is
utasították, hogy megtámadják a cél macska, csak az én
teko megöli a macskát .Én még megüt egy kő tetején egy
könnyebb kíváncsiságból , és eltört.
Az én első napokban a munka , szórakozott
velem cukrászati , ahol dolgozott , hogy a szidás ... Ő is
veszi az újságot a fürdőszobába, hogy olvasni és füstölt
egy-két cigarettát azonban abban az időben , hogy nem
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fogott a bátyám és énhúga megérkezett a félelem , hogy
dobja a csomagot az ablakon az autóban .Volt egy élmény
farkas árnyéka : elveszett, de találtak .Védett , de csak a
választás.Etetés a kézügyesség kémiai szilárd és
nélkülözhetetlen vizet .A tisztaság saját " árnyék" rétegek
a kaland , és volt egy leszállást , Caricuao .Mint farkas
védett , de a hozzáállás önmagában , elmerül a
látszólagos magány .Ma , ahogy írom Caricuao farkas , én
szembe a világot, és értelmezni őket.Friend független
nélkül nem élhet a vad természet, hanem egy igazi
újszülött jótékonysági élet embrió Caricuao , ahol
érettségiztem van hűséges fiatal vér , főleg őszinte egy
félelmet nem ismerő természet , vad lényegében hanem
korrekt és tisztességes Ismerősömtársa és barátja .Tehát
hűséges útitárs és cinkosság mindig úgy értelmezték a
melegség és a csend.Éltem egy kicsit ahhoz, hogy
megfeleljen az árnyékok Caricuao "utca" és a társaság.De
láttam a bátorságot farkas , és megalapította néma és
törvényes bizalmasa barátja linket a szabadságukért .Ha
van egy dolog, a farkas volt a szabadság volt , az volt ,
egyedül, egyedül !És ingyenes!Árnyék Wolf extrahuman
izzó energiákat az életmód.Az ő ugat kivetett vad
függetlenségét gének a természet .Úgy döntött, hogy
megosszák a lelki cod egyedül Szenteste a farkas , vagy
inkább árnyék Caricuao farkas közben csatlakozik egy
ingyen étel kórusban testvériesen is megosztják italt
.Egyedül vagyunk a választás ?A pálya!Szabadok vagyunk
azt gondolni , mint formák a természetben .Ez egy
ajándék számomra ez a karácsony , a farkas Caricuao , de
a vad a veleszületett genetikai környezet húzzák a
kromoszómák az érzést, szabad állam a tisztaság saját
természetének .Enigmatikus , mint ahogy az élet , de
táplálja a Lust for Life , és élvezze a magányos, de szabad
kezet korlátozását vagy bevezetését .Én és árnyék farkas
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barátok , nem jellemző, a maga módján cselekedni
eredetien kényszert mások , szabadok vagyunk a kezében
a természet és így fejlődik, és mi okozta beszivárog
hozzánk .

Megvan , hogy több mint 10 perc especado néztem apám
szeretője , és arra gondoltam , gondoltam , hogy legalább
ő tette a zaj lesz egy kis probléma .
Mindig is szerettem a bátyámat , de ő egyszer
megvert öklével , és megütötte a személyazonosságát az
apám , amikor elmenekültek pizsamában utcai Pardilhó ,
Estarreja megyei és végül a kertben , közel a szeder
.Amíg én el kellett halasztania a smink szokásos indulás
miatt vasárnapra jelek az arcán .Odament fék nélküli és
kiégett cipők fogni , eladtam a motort úgy lovagolt
gumiabroncs nélkül csak a felni kínálnak a nagyapám , és
eladta a tömeg , ahol tettem 300 $ meg .Ebben az
iskolában azt a végén két negatív , egymást matematika
kézműves , soha nem valósul meg olyan rossz volt a
kétkezi munka .Természetesen részt a társadalom és a
szokások kezdenek 1989-ben focizni végéig ez a karrierje
1998-ban sportoló sportegyesület Estarreja , mint focizni
indult center - boom elérte a célját 3 in my hosszú
karrierde ez volt a képzési elleni mérkőzésen Ovarense
.Aztán , ahogy növekedtek ben visszavonuló központjában
határidős pozíciók , utaztam szélsőbaloldali , majd jobbra
középen , majd átlagosan közepén, hogy védelmet a
központi és engedje pozíciókat .Köztudott volt, a végén a
karrierem, mint egy atléta egy hírhedt anti fair play , még
regisztrálni a 2. gól napján kérem az edző , hogy a csapat
kapitánya és játszik központi középpályás , gólt ebben a
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játékban ,tett különbséget , és lovagolt a távolság
közepén lévő ellenkező célt , hogy egy " cuequinha " a
kapus .Gondolt figyelembe csapok focimeccsekre annak
érdekében, hogy a játszik ezen a területen.
A 1990-1991 részt vett a 7ºano középiskolában
Estarreja , rosszul integrált ebben az iskolában , amiért
lázadó és letette a történetet , hogy egy napon
onanizálnék az osztályteremben , hogy szinkronizált a
történelem professzora , mint amelyek Patriot rakéta - ,
hogy abban az időbenaz iraki háború elkerülhetetlen
helyteleníti év 4 negatív .A legjobban az fájt nekem
leginkább az volt a portugál mert ez volt az első és
egyetlen az iskolában karrierjét .Elhatározta, hogy
visszatér Brodick iskolába, ahol volt az 5. év .Miután az
1991-92-es tanévben 7 iskolában c + s Brodick első
évben kell becenevén " AIDS " kollégák közötti , jön ,
hogy rosszul viselkedett, hírneve azonban az iskolai
sikerek voltak rám így tompított fokozat , mármagasság
amikor szembesül miért jöttél a Estarreja hogy Brodick
mondta volna kicsapják az iskolából Estarreja .Áttört az
alacsony sűrűségű floppy lemezek , hogy megduplázza a
kapacitást az azonos tette egy kézi fúrógép , jött , hogy
menjen a Estarreja órákat Brodick a " kerékpár "
szándékosan menjen utána , amíg a petefészek , lopás
rágógumi , cukorka , hogy a hipermarket .A legjobb játék,
tettem a karrierem után volt egy közvetlen és ellenezte a
tengerparti klub, amíg a furgon jött , hogy hozza majd
haza.Tettem egy légy vajat szendvicset egy barátjának
nevezett " MINETE , " az első pornó filmeket láttam
lenyűgözött , egy nő volt Dick és a melleim ugyanakkor
valami, ami emlékeztette őt , volt egy másik kígyók és
angolnát , apám jelenetek... között Estarreja és Brodick
úti volt a távolság a cp teljesíteni, de a dohány függőség
kezdett súlyosbítja nem vásárol a pass ... én már abban a
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szakaszban csak a stoppolás , hogy kis változás a
dohányés elment a pékségbe enni egy fél vekni inni egy
sört Litrada a zokni a kollégákkal .Otthon nagyapám lőtte
egy szigonnyal és ólom gellert kapott , és majdnem
megütött, és hallotta a zümmögése a lövedék .Egyszer
elmentem egy születésnapi party , most az őrület a
kábítószerek égett egy gumi és a feketére után csinál hisz
a saját pártja volt hasist .Mielőtt megy vonat úgynevezett
barátaim házába, és ellopta üveg pezsgőt , hogy apám és
ivott edzés előtt jön többször kell utasítani .Egy nap az
egyik barátja vette , mint a részegség , hogy kórházba
kellett szállítani .Apja jött , hogy hívja a döntéshozatalban
panaszt .A labdarúgó klub különleges képzést kaptak , ez
volt az ellenfél kiválasztása Aveiro keresi az új
tehetségeket .Végre egy félelmetes edzés, és ez az,
amikor beraktak , hogy a vonat a Aveiro kiválasztása és
van még egy hely .Aveiro szezonban 91/92 Labdarúgó
Szövetség játszott , mint egy csatár , descaindo a bal
oldalon , az volt helyettesíti a játékos, aki később az
FCPorto .11- 07-1992 kiválasztásában sub - 13 lenne egy
találkozás , ahol szembesült a válogatott Aveiro a
kiválasztási Leiria véget a szezon 91-92 , itt volt ez a
játék volt az alkalom, és bement a második feleJelentése
szerint a folyóirat Aveiro , kedd, július 14, 1992 - Aveiro ,
2 - Leiria , 1 "játék a sport komplexum s területen.Jacinto
." Cserébe a fürdők , a Aveiro csapat a kezdőcsapatot
másik meghatározása .Ellentétben az első rész, ahol a
leirienses dominált , Aveiro folytatta, hogy vegye
figyelembe a játékot , és jobb kihasználásával az ellenfél
védelmén , adott egy " hátra arc " , hogy az eredmény
.Elérte a egyenlítő gól , a mór Filipe , hogy lebegett a
Beacon háttérben " .Nem tudom, hogy mit csinálok , hogy
a játék , emlékszem, még azt is , hogy nem tudja elkapni
a golyókat , vagy túl lassú volt , vagy nagyon gyors volt ,
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de a végén ott lenne szerezte a 3. gólt az énlabdarúgó
karrierjét , idén nem volt verseny a nemzeti csapat anyagi
okok miatt , akkor alakult ki több?Soha nem lehet tudni
.Gyere a tanév 1992-1993 , amely részt vett a 8.
osztályos iskolában c + s Brodick és már füstölt az összes
időközönként , ez volt a lázadó deviáns viselkedést.Azt
mondta egy barátom, aki a katonai iskolába , kaptam ,
hogy jöjjön egy francia osztályú hordozót egy WC-ülőke a
fejét mondván, hogy akkor WC-vel , nem volt bátorsága
ahhoz, hogy szembenézzen a szemében apám , amíg az
első kórházi ,szétrágni gyógynövények , mielőtt haza ,
miután az első labdarúgó-képzés és utoljára vettem egy
verés , játszott a képzés indult , " vett " , és bántalmazták
őt , és azt mondta neki , hogy várjon meg odakint, akik
még tovább tartott , ésmegvárta , amíg ... a fejem ellen
tar volt a beceneve a " Pardilhó " .Már az első disco én
tetőtérben így ez a név ku * .Nőtt a tetőablak tetején az
épület , és jött , hogy takarókat a tetőn többek között a
barátaimmal füstölt gyapjú többször , a Nuno egy
barátom van nekem, hogy a szélén a határok közelében
egy kandalló , balra egy bagoly , hogyén voltam az
egyensúlyát , és ami nekem szinte alá a tetőről .Blue Ray
Blue Ray feldühödött megtámadja nekem kell lángoló
energia áramlik a piszkos pórusok előítéletek és
intoleranciát , hogy ez a kék villám lesz sztrájk .A fény
által minden lény dob fel nélküli eszközök nehezen
szégyen , ha nem kapna szövevényes ártalmatlan
mesterkélt .Ez a lézerfény behatolásának és láthatatlanul
hatol a láthatatlan és észrevehetetlen .Ez egy pszichés és
mestere fény feltételezések független kereszteződésében
pszichikus .Észrevétlen és ártalmatlan okai keresztül
beam szívó mérgező gondolatok és előítélettől , hogy a
saját mérget és ellenszere .Tető fény , a füst , hogy
áthatol a fény a rejtett tudat rongyokat emlékek
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visszavonni a heads irányítás nélkül és a cselekvés , akció
, ez a motor , hogy lehűti a lépést, kétségbeesett
gondolat, lassú és koordinálatlan massificadora szem előtt
.Piercing a lelkes az üresjárati idő múlik , és osztja az
agyat és izgalmas fények Deambulante elektromos
stimuláció .Megélénkül hipnotikus és bénító testtömeg ,
mint desencadeio mondókák, halandzsa .Ezek a tető
felgyullad két végén mérnöki fejét ." Vannak, akik
majmok , mások csak padláson !" Egyéb fények , amelyek
elhomályosítják a főbejárat , bárcsak áthatoljanak
tetőtérrel rendelkezik emlékek, gondolatok , rövid
életüket nélkül élt fő oka , de a sok emlék .Emlékeket,
amelyek felvilágosítani az elme örök nyitott, vagy zárt
ládákban ... Ia keresik VHS kazetták, és ne kelljen pénzt
fizetni a bérleti díjat up terjedő időben és osztani a ritkán
növekedést jelent aludt gondolkodni, hogy milyen volt
.Még van kazetták hónap felhalmozni .1993-ban kezdtem
el akarják venni a pénzt , és úgy döntött , miután egy
hívást, hogy dolgozzon ki egy játéktermet .Abban az
időben ő volt 15 éves, és látta a sok hatóság tartotta
érdekében a tér és megtiltja azokat a 16 év alatti
bejutását.Jött az első kapcsolatfelvétel a hasis és a
később kiderült fogyasztás több mint 17 évig .Ebben a
környezetben azt a kapcsolatot más valóságot , de
letagadta , és nem voltam hajlandó a heroin és a kokain ,
mint elmondani , hogy én egész életemben nem volt
annak érdekében, vagy célja tehát én lehettem a "
bányászott " , de soha nem fogyasztanak.Volt a nem
megfelelő hozzáállás fogyasztás és már a híres " művész
", hogy a műsorvezető a végén tanév fél a 9. évfolyamon
döntős 1993/1994 .
Generátor , generátor, vagy generátor szeretet szeretni,
amit üzemanyagok erre nem virtuális testi vágy , és ez
érzelmi kapcsolat átláthatóan csók és szomjas valami
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fontos fejlesztése érzelmi energiát és elektromos
kapcsolatokat .Ez a generátor látja egó és a személyiség
rejtett arcok napi képviselet felvételében reggeli, vagy
vacsora , vagy víz , amely táplálja az energiát a naprólnapra .Nincs maszk vagy lacerating gondolatok ,
enquadramo velünk a valóságban a szeretet energiája ,
vagy a szeretet felvillanyozó energia és éles piercing és
reprezentatív néz ki, a szeretet és a magány , ami él,
táplálja a kábelt , hogy soha nem áll le , romolhatatlan
hatalom, deigaz , örökre!Mindig szomjas felvillanyozó
vágy, hogy néz , és némi türelem feltalálta a monotónia
nap és ferde felületek képviselő nem elektromos közepes
laza vezetékeket .Vesd bele magad a képzelet a
veleszületett motor és úttörő valóság , de megfojtani a
pillanatnyi
kapcsolatot.Lépjen
kapcsolatba
elengedhetetlen a motor élettartamát , motor , hogy a
konszenzus valóság az élet- és nem lesz jelen , de mit
sem törődve a más valóságot szinte észrevétlen a tudatos
vágy , de ott van !Mindig van jelen abban az értelemben ,
azonnali lehetőséget , így a média nem lehet vizes, nem
csúszik gondolatait a szeretet előállító eszközöket és
erőforrásokat;a szerelemről generátor állandóan lesen ,
és bármely más, nem virtuális környezet és ellenőrzött
ezt a nagyon , hogy kényeztetése , akkor nem fosztja
magát a öröm generál , és szaporodik ezek a mindig
jelenlévő arcok A lélek darab amire mindig is vágyott ,
hogy elfojtsa.Mert nem lehet megsemmisíteni a darabot ,
mivel az energia egy és multikulturális annak értelme az
elégedettség , az elégedettség , amely fejleszti a
különböző valóságok , mert mi vagyunk a virtuális és
képzeletbeli , csak mások jelenlétében , illetve magát a
tükörben elrejtette az új szabályozási hatalmat a
fejébenneutronok , hogy ezek az igazi állatok fény .Bright
sárkányok begyulladhat , és átfolyó áram minket, és
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felüdíti naponta halljuk erőt ad , és a pantomim csillogó
lények és tévelygő , igen!Túrázók , mert lehet, hogy az
erő a fény vagy beteg és a lábadozó elnyomás
meggyalázása a dualizmus és nyomasztó valóság.Nem
abatas Önt ez a jelenlegi negatív pólus beszivárogtak a
tudatalatti, és csökkenti a mély fájdalmat ellenzéki
kritikus személyiség , etetni inkább a transzcendens
valóság és a pozitivitás elleni kémiai és vegyszeradagoló
áramkörök
az
innovációs
szellem
és
az
elért
eredményeket , eredménynek tartom, hogy ez anem
ruházható át , mint etetők őrült verseny felé nem öröm,
hanem magával rántja a tudat, hogy a hullámok a
gondolat és átviteléhez .Az átviteli gondolatok valóságos
és fejleszti áramkörök és senki sem tagadhatja, ezeket a
köröket már aktuális prémiumok , az időtlen levegő
érzések és örömök szorítva, mert mindannyian kezdve a
külső ingerekre a béta-blokkolók , hanem , hogy fokozza
a szomjúságot az élet.Ezek az impulzusok tehát
befolyásolja a gondolkodásunkat , és néha konfliktusok
fordulnak elő vagy kialakulhat gondolat , de ez boldoggá
tehet , hogy az izgalom a protonok vezet a külső valóság
.Kék fény váltja erős érzelmeket kék fény , amely
végigfut a hidak és a lépcsőn, és beszivárog a hatalom
érzéseket tápláló szellemes fejlődő ez a potenciál , amely
várja ultra érzékeny gerendák szépsége átláthatóság ékes
barátság , hogy keres egy kis " kék", erősebb ,
intenzívebb , és fejleszti bennünk csillagképek mély
következményei érzés , és lehet elidegeníteni , hogy
Hertz-féle hullám.Ez hat a hatalom ferde fejében
megfosztott érzés él , türkiz érintő mély és tartós
barátság, ez hordozza magában mágikus gerendák az
őrület és a gyönyör szerelmeseinek ritka szép és eleven
.A szálak a félhomályban intenzitása ő alakul , és
továbbítja az energia és a hidegtől védett a gonosz és
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gyönyörködik a fájdalomtól és a csend , nem, nem egy
maszkot , hogy kijátssza minket, és hivatkozott
számunkra, hogy az elvont gondolkodás , ez inkább egy
erős fény és erősödő örömvalóságos és képzeletbeli , de
hatással van , és aki mindig befolyásolja , hogy költözzön
,
és
elfogyott
határértékeket
belső
és
tartós
barátság.Beleszeret , és hogyan , hogy hiányoznak az oka
, de a felszolgáló , hogy érzelmeket , jön és hozza öröm
és vágy gyönyörködtet , hogy öröm kalória- és
megtámadja mind a mámoros izgalom ebben alapszín ,
hogy
lefekszik
és
hengerek
abrocha
felhalmozódásaenergiák , amelyek üresek az idő , de ez
nem tűnik el ez a jövőben , azaz mindig jelen van , védő ,
nem engedi fejlődni szintjén kontrollálhatatlan fényes
öröm.
1994-ben kezdtem tanulni villanyszerelő, és
felmerül a becenevet , mint én még mindig ismert
egyesek szerint a " Faíska " ezt, mert vettem egy sokk a
laza szálat , és a végén nem volt áram .Elkezdtem járni az
éjszakát , majd az első látogatása 1994-ben a disco
napfogyatkozás , én lettem a " catch- csésze" Én még
emlékszem arra a napra , amelyik megtette a kilégzési
teszt , és az eredmény előtt működő volt magasabb, mint
2,0 .Ma este fantasztikus volt , én csak megragadta az
üveget a disco és vinni az egyik vezetők a ház a fejét , és
ott hagyott otthon , ez egy csoda, hogy az elmúlt évben a
napfogyatkozás nyáron , hogy a végén , mintpultos csinál
felvételek és csapos helyett az éjszaka közepén , hogy
már nem tudott állni .Otthagytam folyamatokat , és kapok
petefészek , csatlakozott a tanév 1994-1995 , a 10 éves
sport területén iskolai Joseph Macedo fragateiro , mindig
a legrosszabb szempontjából ed .Fizikai és sport ez is volt
köszönhető, hogy a rossz viselkedés , én még egy orvosi
igazolást az úszás gyakorlata magassága utalva allergiás
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reakció , hogy a klór , de amit nem tudott, úszás !Volt
egy focicsapat , hogy az úgynevezett " les bufons " vagy
peidolas és jött nekik az anyagi források , a kereskedelmi
terület Estarreja .Részegséggel tette menjek át a pj
Aveiro egy másik barátja , volt szakaszában , mielőtt a
globális
bizonyítékot
a
másodpiacon
,
ahol
"
tengeralattjárók " sör és sütemény keverék lett tréfából .
Az út a döntőbe Bayou szupermarket szoknya szeretettel
született sörök , hogy mi vitte a lakásban , ahol
találkoztunk - láblécében mondta lakás üres üvegek .A
évforduló alkalmából a barátnőm idején berúgott
Furadouro rám, hogy végül elalszik az asztalnál még
mindig csakis a levest , és amikor felébredtem dobta fel
az asztal vacsora után kaptam egy kört haza , és azt
akartam, hogy a pártés nem otthon .Az én tizennyolc látta
a filmet, Trainspotting mindig megtalálta hatalmas vicc ,
mert a férfi a WC , és belevetette magát a tengerbe turds
és gyakran a beszélgetést az én nagymamám szeret
beszélni , ami kijön belőlem az, hogy a hányadék , hogy
baromságén ETA másodlagos tette megfélemlítés még
régebbi ők is megfélemlítő bátyám lakodalom , 3 üveg
rum és sok lövés , és megragadta a vakok ma reggel
hányt .Én bajnok lett a csapat nevezte a " csecsen " a
labdarúgó torna folytattam haladás és a 1995/96 már a
11. évfolyamon iskolai José Macedo Fragateiro kaphat az
átmenetet a 12. évfolyam de a matematika és fizikai
kémia vissza ,soha nem kapta őket vissza .Kiugrottam
egy osztály az ablakon, és belépett az ajtón , hogy azt
mondják, hogy el kellett mennie a mosdóba tanár, aki
igazgatója volt csoportnak azt mondta, hogy elmondja a
szüleim és én hivatkoztak , hogy problémái voltak
otthon.Azonban lovagolt fut , és panaszkodott túl sok
izom , és hogy később jött működtethető esetében a sérv
az év 1996-1997 , miután nem sikerült egy év fenyeget
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katonai szolgálatot , amelyre a katonai ellenőrzést úgy
nekem alkalmatlan, panaszkodott nekem , hogy nem
tudott futni , mert fájt a lábam .Az volt a tri - Turbók
barátok azaz ízületek 3 szűrőket .Okozott bulling
helyzetekben befolyásoló csoport "mögött " az iskola
voltak azok, akik nevezte éta .Előmozdítása találkozók 4
és 5 fő a város petefészek ebédidőben , valós támadások
a szólásszabadság és a vendégek, akik összegyűltek az én
legjobb szövetségese Nuno coagíamos a szokásos nemek
között.Nyilatkozat városháza Estarreja , I átírni : ő volt az
a monitor a foglalkozási program gyerekeknek az 1.
ciklusban az alapfokú oktatás "aktív üdülés " alatt a
hónap július , augusztus és szeptember 1997 "
Kijelentem, hogy a nyújtott szolgáltatásokszéles körben
elismert és dicsérte mind az érdeklődés és elkötelezettség
demostrados vagy az érdeme a munkát .Santarém
bemondása után ő lesz az expo ment haza néhány
barátom jön , hogy a fing , és elhomályosítja nekem
miután kidobták az ablakon bokszolók ismételni az év
1997/1998 a 12. évben , ahol én vagyok szemrehányás
hibák odaadásaz egyesület a diákok abban az évben
kezdődött vezetés .A várakozás és lovagolt is , akik ,
szeretnének ugrás, ugró és a dohányzás sétált görgetés
nélkül úti cél szorongás változik az életkorral, bár mindig
él ansiosíssimo módban vár valamire , mindig akarnak
valamit , mindent ránk áll, mint Willönkéntelenül is.Ebben
az évben készült a következő fordulóban javaslatot : ez
nagy elszántsággal és a felelősségérzet , hogy
candidatamos a választásokon a szövetség középiskolás
diákok José Macedo Fragateiro .Célunk, hogy a kulturális
és szabadidős tevékenységek , hogy megtisztel ezt az
iskolát , hogy rosszul kell előírni a belső és külső .E cél
elérése érdekében javasoljuk : - megvalósítása a
finalistas- prom kulturális és sport kiosztott napok a teljes
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hallgatói létszám , az ifjúságpolitikai héten labdarúgóbajnokságok , kosárlabda és röplabda ( férfi / nő .. )
.Készítsünk havi , hogy formában és tájékoztassák a
hallgatókat a társadalom- problémák létrehozásának
elősegítése egy iskolai újság viták - képzés associadosmegszerzése egy biliárd csocsó - Ifjúsági Hét nap a
különböző tevékenységek - kapcsolatfelvétela "átlagos "
annak érdekében, hogy támogassák a tevékenységét
iskolánk
,
és
különösen
a
hallgató
egyesület
kezdeményezéseket ." Számítunk az Ön szavazás " listán
- ez a szövetség listája - így a srác vocês.na kampány
terjesztésére óvszer diákok és tartotta a kapcsolatot az
egészségügyi központ a soron következő ülések , amelyek
nem
rájött
,
miértegészségügyi
központ
akarta
fenntartani a tanulók saját osztályokat , hogy részt
vegyen .Alatt a kampány szlogenje , " hogy a srác az Ön
számára! " " Követi a lépéseket " , sőt " játszani a zenét ,
" a szocialista párt plakátok , hogy támogatja ezt a
kampányt azzal, hogy a parancsnokság akart hozzájárulás
, illetve a militánsa párt, a militáns lap került kiosztásra ,
de nem egy militáns megszerezte ezt a politikai erő az
egyesületünk .Ami a többi projekt az Igazgatóság
vásárolni biliárd csocsó és megkapja a fele a 20 kagyló ,
hogy a költségek minden mérkőzésen .Azon a napon,
avatás , idézem : megválasztását követően átadott utolsó
14 január 1998 között 10 és 20 óra .Részt két listát , és b
amelynek képviselői állapítja meg a pályázati eljárás , a
regisztráció , hogy a cselekmény zajlott a normális
határokon belül .Lezárását követően a közvéleménykutatások , amelyek szavazott 740 diák , haladtunk
számolni a szavazatokat.Az alábbi eredményeket kapták :
tíz fehér - tizenöt szavazat szavazat nulos- 507 szavazat
lista a- 208 szavazat listán b szerint a szavazást a listából
nyerte a győztest az első fordulóban birtokában
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megkaptunkEgyesület szavazott tavaly, hogy a következő
egy értékelést az egyesülési kapcsolatban a tanév
ezerkilencszázötven kilencvenhét .A bemutató után nem
jelenik meg semmilyen pozitív egyenlege .Azt is meg kell
jegyezni, hogy az előző egyesület saját örökségének egy
asztal , egy fém kabinet , egy szék , egy pad és két sakk
játékok ( hiányos) .és semmi mást adni véget ért az
edzés , amely e jegyzőkönyv állították össze,hogy miután
elolvasta és jóváhagyta írja alá a jelenlévő tagok .Napok
kampány után egy névtelen panasz kering az iskolában,
ahol volt beceneve a Lion King és Al Capone , mert néha
engem végig ezeket a karaktereket osztályban , a dolog
bonyolultabb az oldalamra azt is láttam , az Igazgatóság
általmint fogyasztó a hasis és a megfelelő iskolai
pszichológushoz a főkolompos .A 1998 végén a
petefészek psp nyit vizsgálatban és nem rendőrségi
nyomozás állítólag a névtelen panasz volt a fia elnöke
Estarreja kamra és vezetője volt a kereskedelem hálózat
.Éppen jointot , amikor beléptem a zsaruk létesítmények,
tagadta fogyaszt , és megpróbálta , és nem tetszett ,
mivel már nem volt kapcsolata , vagy információkat a
kihallgatás , hogy csapata petefészek .Ebben az évben a
prom gyanúsított és vádak nem fizetése , a vacsora ,
erkölcstelen , mert fizették a következő napokban a 1st
munkáját a legjobb barátom idején , a listán , akik
alkalmazzák a következő évben félt , hogy mi
nemfizettünk a vacsorát , ami történt , pletykák .Január
98 hívnak a héten az oktatás , hozta emlékét exa .Jorge
Sampaio a köztársasági elnök amelynek kiosztott egy
fényképet, amelyen az odaadás " csoportjába Aveiro ,
különösen az iskolába José Macedo fragateiro , barátságos
ölelés " héten az oktatás január 24, 1998 - a köztársasági
elnök , ebédeltek Állandóa villamosenergia- múzeum ,
ahol köszöntötte az elnököt .Ugyanebben az évben jön a
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lehetőséget, hogy a diszkóban a pildrinha Furadouro , ott
a csapos szórakoztatják a vendégeket palackok és
zsonglőr trükköket, hogy eszünkbe a film " Cocktail "
éjszaka volt , amikor minden eltakarta nekem, és az volt
az érzésem , hogy a discomár lángolt fel meggyőződése
szerint ez után is ébren , ha én vagyok minden homályos
dobja a bugyit ki az ablakon , hull egy esernyő egy
kávézó , nappal később az anyja egy barátom , hogy
visszatérjen a már mosott fehérnemű , mondván,
hogyTalán esett felülről.Gyakori volt, hogy inni 2 üveg
arany sztrájk egyik abszint együtt a párommal .Amíg egy
partin vagyok szolgálja az ügyfél előtt a főnök, és kezdjük
a szemüveg terjed a folyadék minden over the counter ,
és azonnal tüzelt .Röviden egyike volt a vezetője egy
ügyfél, és én szolgált nekik két lövés terjed mindent csak
azt mondta : gyere ide !és a mai napig nem több
beszéltem ezzel az emberrel .Részt vettem egy esküvői
legjobb bátyám barátja , szívtam füvet a fürdőszobában ,
és ivott rám, hogy tegye az asztalra a cipő, és tette a
mobil telefon .Az éjszaka mindig kíséri poharak és
fogyasztó hasist használják írni Einstein formula az iskolai
kiterjed 1998-1999 monho bar - csapos itt volt néhány
hónappal szolgálni cups .Megvalósult a végső party
2ºperiodo , mint mindig konkurens disco Phoenix csapott
900 ember az első monho zuhanyzó elérje a 700 ember
ellen, közel 200 másik ember a rivális párt sikeres volt
.Miután a párt vette az összes étkezési szövetség elemek
ki fizet a tulajdonos a monho vacsorát nem ad erre , nincs
több pénz a párt .Ebben az évben kezdtem dolgozói
kedvezmény , mint a Philips , gyári munkás , ahol
dolgoztam két hónapig közel két hetes hiányzás .Addigra
kapott munkát Uniteca / Quimigalt .Ment csapos /
előadóművész én zsonglőr trükkök dacasca disco itt volt ,
hogy fogyasztanak az első " tablet " kettétört , és átvette
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a különböző napokon fele tűnt , hogy semmi sem tettem,
az volt , hogy test sebessége , pllehullanak a levelek egy
egész magazint , és nem olvasott semmit , vagy haza, és
tedd a zenét , és egyre lépést tartani .Ez volt az első és
egyetlen tapasztalata velük .At The Disco dacasca a public
relations és a biztonság amikor elmentem keresni egy
másik nap a munka azt mondta nekem , hogy én tegnap
palackok és én zsonglőr megütötte a fejét egy ügyfél, aki
azért ment a kórházba hagyva a híraz újságban , elvégre
ez az egész hazugság volt , és én hittem .Késés esetén a
három órát voltam a barátnője odaér , és én vagyok
helyébe felvette szemüvegét, és lőttek a helyszínen
.Nyitott egy új sáv Estarreja voltam az évek 1998-1999 ,
mint a csapos / portás hősei a bárban , egy olyan éjszaka
kölcsön egy könyvet " az ajtók " , és meghalni "amerikai "
gyűjtötte össze a vonat vele , és én könyvem .Azért
jöttem , hogy a betét 100 $ , hogy képes emelni $ 1000
... Két évig a portás , és még égett az ajtó benzinnel
motorkerékpár, de soha nem csúfoltak , vagy részt
senkivel .Megszervezi Szilveszter 1998/1999 a Hősök Bar
\u0026 friends Faíska szervezet felhívását az összes
barátaival a New Year .Mando minden bárban mecénások
hagyja éjfél előtt végül kilépett a bár és az új
évet.Megyek a bárban petefészek kövekre, ahol én
bántalmazta a reklám a létesítményen belül egy másik
esemény , panaszt nyújtott be a rendőrség és mennek
egy bárban , ahol azt mondják nekik , hogy elindult a
hamutartók belsejében , tiszta hazugság.Mennem az
ügyész , de én nem követte a helyzet hiánya tanúk .On
szilveszteri 98/99 - hősei av bar .Salreu Estarreja
Viscount lovagolt egy programot , amelynek során: 12
harangjáték egy éjszaka [ és ] napon ... DJ -szabályozás
illetőségű Szergej vendég djVicky és inkognitóban.A
közepén a párt és annak érdekében, hogy a ruha menjek
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haza , bulizni, barátaimmal jelenik meg , tedd ki az
összes ügyfél a bárban , ahol volt , hogy az éjszakai
portás év végén .A gondolat , hogy megkérdőjelezzék a
sorrendben az ábécé és ha már itt tartunk , hogy az AB ,
vagy abba nagyon előre, azt hiszem, hozzon létre egy
biztonsági rendszert a férfiak körében típusa kacsintott ,
vagy fogd és érezd egymást, és járjatok minden
fordulatszám látnihogy gonosz vagy szenvedést és
segít.TV nézés és azt hiszem, a lábjegyzetek tartalmazzák
üzeneteket eszembe látom a csatorna FTV , és azt
hiszem, ez a nap megkapja a Nobel -díjat .Azt gondoltam,
ha egyszer eszik emberi szervek és volt egy élelmiszer
boltba kilo aznap gondolta, hogy a törött üveg az utcán
voltak gyémánt , néztem a filmet szakítás / sertés és
gyémánt film Aveiro , amikor azt hiszem, a színész a
film,kezdeni , hogy távolítsa el a cipőt, és egyre ki a mozi
, ez volt a film.Estarreja futott végső cselekvési
szabadság a folyó mellé, szerintem a mászás a fák , meto
felét a folyóba , és azt hiszem, zseni vagyok , és hogy mr
.A köztársasági elnök figyelhető nekem, én is
kapcsolatban tehenek legelésztek , és megpróbál
kommunikálni veled a gondolataimat .Azt hiszem, nekem
lopni ötleteket és hogy engem akar ártani , kezdem érezni
furcsa dolgokat , elszigetelni nekem , tette a dolgokat,
mint rulírozó az egész szobát , olvasás pszichológiai
könyveket , hogy megpróbálja megérteni , mi történik
velem , kezdtemfélrebeszél , téveszmék üldözés, vagy
hogy valaki figyeli és ellenőrzi akár televízióban vagy az
újságokban a nap , gyere gondolni , hogy apám venne
nekem egy bárban , és ez volt a legnagyobb a világon ,
csak még bizarr dolgokat vezetőa szüleim is komoly
aggodalommal ebben az általános hangzavar valaki
felhívja GNR és a tűzoltók is szállítani nekem a kórházba ,
amely futott sodródott óra séta, amíg én találtam a
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katonaság a GNR , aki mondja nekem: " mi éppen téged
keres "én bevitték a kórházba Aveiro , ezt követően a
pszichiátriai sürgősségi Coimbra .Által hozott tűzoltók
szíjazott egy hordágyra után beszélgetés gondolok én
viszem egy injekciót , és én lesz a lányokkal folytatott
konzultációt követően a fejét a pszichiátria, de csak arra
az injekció ... Amikor felébredek vagyok egy szobában a
pszichiátriai kórteremben ! ?Menekülj , vettem egy taxit,
és elmentünk Coimbra , ahol a Estarreja mondta a taxis,
hogy várjon, és elment , hogy figyelmeztesse az anyám
... Másnap hajlok arra, hogy egy pirulát által küldött
pszichiáterek nem tudta, hogy ez tudatos , hogy rosszul
érzem magam , kérveengednének meg a kórházba ,
maradt több mint 20 nap alatt a fizikai -rögzítő rendszer ,
amely kötődik egy övet az ágyba !Estarreja üdvözlik a
Intermarché tűnt nekem egy meghívót , hogy belépjen a
szomszéd házban , azért jöttem, hogy adja meg a kertben
gondoltam , hogy én tolvaj volt , és sikerült is panaszt
tenni , de miután a GNR azt mondta, hogy még engem
keres , és elvitta kórházba .

Van indulási összehasonlítja a földrengés a társadalmi
életben , egyre gyengült az elkövetkező években , azért
jöttem , hogy attól tart, mint például : megy a kávézó,
attól tartanak, hogy a pohár esett , és az emberek
véleményét a nevem .
Hogyan 3ºescriturário 1999-ben volt az
eloszlása mail és nyilvántartási engedélyek idején
descolorei haj, terjesztése a mail autó nélkül is, írni ,
kerületén belül a gyár , ahol azt az utat, de 30 km / h ,
akartam érezni először egy autókapok , hogy a baleset
elhagyja a lökhárító és még igazolnia kellett .
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Nem alszom , mert nem akarok aludni akarok
itt élni , nem akadályozza , hogy tartja ébren leszek
szembe vele az álmatlanság .
Beiratkoztam bentlakásos iskolába Luis de
Camoes , a portugál megrendelt egyenlet 11 értékek és
visszament az útvonal által kifizetett egység a középfokú
oktatás .IPJ nyilatkozatot , gyakorolni információk
animátor funkciók , mint az ösztöndíjak , 01 1999.
március 5 február 2000 ment iskolák hirdetni az
egészséges életmód fiataloknak .Kezdem látni az online
pornográfia és a kapcsolattartást beszélgetések." A
feladataik ellátása során érdekelt volt és dinamikus játék
teljesen feladataikat , különösen a szolgáltatások
felhasználói , az információk terjesztését a fiatalokat
érdeklő , információk aktualizálása támogatás és a
kapcsolatot a portugál Institute of Youth" Aveiro , március
9 , 2000 mentem Tenerife egyedül az utolsó napokban
kezdenek gondolkodni a nő az életemben, és írok 3
kártyát a nevét Raquel Mamede - Bombarral Portugália és
utolsó nap kapok egy telefonhívást az ő bayou szimulálni
egy rosszrendelkezésre mellett a barátnője idején én lesz
a lakásban , hogy Raquel és egy pár órát kapom magam,
az ex .Girlfriend , hogy egy fix kanalat a csengő , és lát
egy barátom jumping egy erkély a másik arra
figyelmeztetett, az egykori .Mivel már pillanatok ugrott is,
és odajött hozzám rohantam a szoba a lakás és rejtett el
engem a takaró alatt a legjobb barátom idején , és azt
kérdezte hol volt a Filipe és hagytam a lapokat , és azt
mondta she'm ittmenekült a lakás követtem végig az
utcákon jön át neked egy trükk arra, hogy lecsillapítani
.Én is érettségizett 1999/2000 kérelmező egy végső
pontszám 16 pont - petefészek december 11, 2000 , volt
egy szkennelési az interdiszciplináris területre bal felét,
majd kiment itt arra a következtetésre jut szállítani egy
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másik tanár , két napot töltött el , hogy airodai
bocsánatot a hiányzó őszinteség tanár akkor további
vizsgálat és hozzárendeli jegyzetet 20 , a maximális
pontszámot megszokott tanár volt 16 ponttal .Megvan a
jegyzeteket 11 és portugál, angol 15 , 15 francia , 17
interdiszciplináris területe , 18-18 filozófia és a
számítástechnika , másolás vizsgák , így egyre át a
kurzus .Míg a tanulás dolgozott félhold ment hivatalos
hotel a profi kategóriában a "vétel Gyakornoki 2. évben "
, mivel a nap február 8, 2000 május 31-ig 2000 "
megszerzett tudás ebben a szállodában fejezetek vételi /
conciergeés bár.Bizonyították ebben az időszakban nagy
kapacitású tanulni , szokatlan elkötelezettség és
felelősségérzet .Dicsérjük a rendelkezésre állás és a
kapcsolatod mindnyájunkat .Óvári 28/07 / 00.aqui aludt a
vendégszobában volt fél a bárban, és elment a medence
hiányában a felelősöket.Volt fegyelmi eljárást a támadás
fickó bar mert ez éreztette velem romlott, mivel tudta,
hogy került kórházba a pszichiátriában .Aztán elmentem
lisszaboni és van egy számláló munkavállalói munkát egy
kávézó a bevásárlóközpont volt az imaviz 2000 volt a
szokása, részt vett egy szórakozóhelyen a bevásárló
központban , ahol táncolt , amíg a pici óra elképzelni
magam a legjobb táncos idején volt velem egy
üvegpopper'so amelyek belélegezve , mielőtt a munkát
illattal és nézd meg az ég előtt a Sheraton , ez a palack
volt a 2. tapasztalat vegyi anyagok, de ment vissza kell
csinálni nem én próbáltam ezt az életemben.Részt
személyzet Estarreja Carnival 2001 - Shrovetide vagy
semmit !Shrovetide vagy semmit !Nyilatkozat városháza
petefészek - division kultúra , könyvtár és történelmi
örökségét.Azt nyilatkozta, hogy ő tartotta a pozícióját
adminisztratív asszisztens , szerződéses alapon határozott
időre 2001. augusztus 6- május 30-ig 2002 Customer
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Service szolgáltatást a városi könyvtár a petefészek és
Múzeum Julio Dinis - egy házOvarense "amely lehetővé
tette nagy értelme a felelősséget és elkötelezettséget "
volt könyvtári dokumentumok és tette eltűnnek a
regisztrációs " reménytelen eset " 2001 - GNR kórház
között Leiria Leiria , és a csata van egy panaszt rádión
egy teherautó-sofőr , aki meg fogja megzavarni atranzit ,
bt hívják a helyszínre , miután az autó rebocarem
mondják, nincs büntetés , hívja erősítés és vezess a
kórházba Leiria megbilincselték .Caldas da királynő
gondoltam lásd mesterlövészek és az emberek , akik
látták az ablakok 26/11 a 12/07 2000 kórházi csecsemő d
.Pedro 2001 - még sincs levélben DGV hazatérés a jármű
, de nincs írni , és soha nem térhet vissza , hogy vezesse
kap levelet a bíróság büntetése nekem nagyon súlyos
jogsértés finom (nincs minimum) felmondási időt 30
nappal , hogy aírni DGV , hogy vele van , és azt mondja ,
hogy más , mert az e törvény szerint vezetőképes , hogy
kevesebb, mint 2 éve .Én is forgatom a szobába, és arra
gondolt, hogy volt kamerák forgatás nekem, és hogy ő
figyelte, ahogy kémek .Leiria hiszem Interpol lovagolt
velem dolgozni , mert tettem 5,01 százalék .A benzin és a
kifizető 5 € megállapította, hogy ő fedezte fel a formula
nyerni , és lett milliomos .Azokban a napokban azt
hittem, hogy orosz kémek az autó alatt .Azt hiszem,
varázslatos és én ellenőrzi a gépkocsi az elme és az agy
ragasztott a gép az autó, hogy egyre állandó forgásban
ami nekem kockázati egy út közepén fehérnemű egy
pattogó labdát a kockázati be ezt a labda voltindított
vizsgálatot megoldások királynő és a földre előtt a bíróság
, és felment a tetőre .Megálltam GNR brigád parancsnoka
b5 tekinthető régiók Coimbra és Aveiro kezdődik, hogy
törekvés a gondolatok és a lap újságok az autó a
vontatott végzésével bt Leiria .Liscont nyilatkozata 35

Container szereplők működnek a gyakorló kategóriában
közigazgatásilag.Abban az időben Hazudnék, a WC-ben
Liscont , már két hónap anélkül, hasis szívása és amikor
visszatértem , hogy fájt a fejem kezdett problémák korai
kilépés Liscont mély szeretet , szerelem szenvedett
érezték is felejtette az alsó felét elvesztette megbánta ,
és élt.Utazott a felhők alatt repült az ég alatt volt a
bolygók a Mars és a Jupiter a Marson , úgy döntöttem,
hogy szeretlek , és a Jupiter volt már itt van a lény , repül
bolygóról bolygóra toll volt ereje , volt energia , öröm
voltamit közvetített a szeretet virág alakú .Volt a nap
ereje , úgy mozgott, mint a napraforgó , volt hajlandó a
könyörtelen törekvés valami égő egy álom volt , egy
eredmény , a cél , mindent szenvedéllyel , dimenzió
nélküli nagy volt , elképesztő rövid nagyon szerető
.Kinéztem az ablakon vettem észre a horizonton töltött
beolvasott a tétel előrenézett Láttam a csillag, briliáns
volt csillogó felnézett láttam a hold az enyém és a tiéd
volt, táj, utazás , via utazhat a szárazföldön és
alatttengeren , majd meghódítani utaztunk el a földet, és
a tenger alatt volt, csak a holdfény .Volt ez a vágyakozás
, akar , azzal az óhajjal , szerető , gondolkodó, érző
.Hiányoztál , és az akarat, hogy itt van , szeretném a
találkozó , szeretlek , mindig rád gondolok , és úgy érzi a
jelenlétét , amikor a honvágy és a nappali nélküled ,
gondolom , szeretné , érezni és szeretni nélküllátom ,
szeretném, ha az 5 érzék : látás látni ajtó nélkül , anélkül,
hogy szaga szaga van , hallja meg tetteit zaj nélkül , ízlés
örömére nekem nem bizonyítja neked , és érintse meg
érintése nélkül.Emlékeztet arra, hogy az Ön számára
szenvedett , úgy érezte , szerette , élt , soha nem
szerette a másik , aki megcsókolta benned , láttam,
went're azt a szeretetet, amire mindig emlékezni .Május
30, 2003 , a házasság szerelem március mór Filipe június
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2 Lisszaboni -... Havana Madrid Madrid Madrid június 9
június 10, 2003 lisszaboni menni Kubába és Havanna
vásárolni 100 $ marihuána szívás .Én négy hónapja nem
dohányzó ízületek csatlakozás előtt , majd a füstölt és fájt
a fejem volt a kezdete a intrikák a főnök , és végül kap az
alacsony és megy munkát keresni .Bölcsészettudományi
Kar aludt tantermek és füstölt én ízületek .Városháza
Könyvtár lisszaboni Orlando Brook megrémítette a
kapcsolatot a legújabb létre a fóbia ennek tevékenységek
velük , dolgozott egy hónap szabadságot nekem
.Következő szeretnénk tisztázni bizonyos kételyek kiváló
technikával , azt mondják nekem, kilép, és bemutatja a
betegszabadság - levelet küldött az elnöknek az Isel a
diszkrimináció
bizonyos
tényeket
nem
mehet
a
fürdőszobában , és hagyja, hogy a sajt tosteira , bal ...
írtam életét elégedetlenség elégedettséget egy képeslapot
a ctt és elküldte magam, hogy megkapja azt.Küld levelet
a köztársasági elnök ad figyelembe az utolsó 8 évben
.Munkanélküliség
,
lépjen
kapcsolatba
a
társadalombiztosítási Lisszabonban állampolgár boltban ,
hogy azt mondja, nincs jogom a munkanélküli ellátásokra
, ha a valóságban kellett vitatkozni anya és feleség , és
én is a vonat orra az ötlet, hogy menjen , hogy elkapjon
egy gépetLuxemburg beszélni Barroso az Európai Unióban
annak érdekében , hogy adjon nekem ezt a munkát
.Betetőzése egy pillanatra , egy pillanatra a gondolat ,
hogy talán minden létező nemcsak mint erényes képet,
de megjelenése miatt vagy állapot az elme nem hal idején
megszűnése minden fizikai léte és hirtelen minden eltűnik
, vagyvezethet .
Hangokat hallottam , hogy azt mondta
parancsot megölni magam , pillanatokkal azelőtt azt
mondta a feleségem , hogy ez egy " hacker " , aki
szakmát , írt egy tanulmányt, mondván, hogy én mindig
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is szerettem a szupermarketben vásárolni két üveg
keserűmandula és ivott együttkülönböző tabletták .A
feleségem , amikor belépett , és azon kapta magát,
átölelte a helyzet az úgynevezett INEM tűzoltók sokkal
azután érkezett , és kaptam olajat amikor felébredek én
vagyok pelenka a kórházban .Nappal később azt mondta a
szomszédok , akik már a gyógyszer-kölcsönhatás jött
hozzám , hogy mondjuk egy kávézóban közelében nem
lenne a kávézók került 02/2007 1. öngyilkossági kísérlet .
Ha elpárolog velem , ha a lelkem , semmi sem
marad titokban , plusz törmeléket , mit sem törődve a
fantázia.Kilépett a felforgatás úszik semmittevés másik
pillanatban , különösen .Hiányában , ha megérintette , és
látta a világot , azt , tisztátalan legyen , anélkül, hogy a
némítás érintőképernyő érzékenységét , legalább elhinni,
hogy valaki felülmúlja a valóság.Szomorúság egyszerű ,
mint
minden
boldogság
elérhető
,
mint
elérhetetlen.Varázsütésre, minden irónia nélkül egy nap
azt mondod , fogd és érezd meg, hogyan nézel rám és
lásd , ki vagyok , és nem az, amit éreztem soha annyi
szenvedést , akar semmi mást , meghalok érted rajtam
keresztül az Ön számára írt , hogyszenvedett , és soha
nem halt meg , és soha nem fog veszni csak úgy érezte,
ki veled egy égő gyufával égő fájdalom számomra , hogy
vége, amikor minden éget.Soha nem vette meg , az,
ahogyan azt fogja mondani , hogy te szenvedsz, mert
soha nem hagyta , és tudom, hogy szeretsz , és mindig
szeretni fog .Úgy kezelik a kórházban , és Cabral curry
ami a " kómában ", és jön ébren van, és látja, csak a
pelenka , nem emlékszem a beszélgetés a pszichiáter, aki
azonban nem ad nekem engedje érdekében aláírását
követően a felelősség alóli mentesség .- Gondoltam, hogy
lőni az állatokat, az ablakok a padló és ötleteik
elpusztítani vagy megölni az emberek úgy érezte, nagy
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zavarokat
okozhat
a
szervezetben
vágások
és
sérülésekkel kimondja, nagyon zavaró szellem és
érzelmileg keverjük, a vágy , kérlek adj egy csókot , mint
azok, tudod?Adj egy csókot, rejtett , mint azok
surripiámos egymást, amikor a vágy nőtt ad egy puszit,
puha, azoknak , tudod .Édes, édes , hogy ismerlek.Adok
neked egy puszit tőlem .Minden tiszteletem , segítségével
te és én !Mit gondol rólam, és én rád ?Én estou- hálás ,
amiért nekem elolvasta, megértette talán !Átadás a
szempontok már olvasott nekem már elfoglalták elations
legalább ékes Javasolt ajándék a jogi órával már az éjféli
mise vagy a játék kakas , hogy az a szörnyű kérdés! ?
Reflexió az érthető kommunikatív ecstasy , hogy a
minimális és puszta hallgatását echo , ami elválaszt
minket működik a szavak a fájdalom még egy egyszerű
elutasítása ég.Leküzdhetetlen akadályt fizikailag, de nem
a hormonális és lelki kémia fényes .Égitestek betörni
hozzánk a virágos árvácska .A kereső a szeretet lóhere,
mert rengeteg áll , hogy megértsék a sokoldalú lények és
mindig valami hozzá , hogy ezt a nézetet .Egy másik
mellett , további növekedése , ez a vágy az együttérzés
és a gyengédség , hogy száműzték számunkra, hogy a
képviselő önbecsülését a közösségi médiában .Tekintse
szempontjából a self egy és oszthatatlan , nem
idegenítheti el azon kívánsága több kívánságait során
felmerülő, a kör.Ez a kör az arany , egyesületi
jóhiszeműség és a hűség és a tisztelet , főleg nem létezik
.Mi vagyunk a tiszta és vadon a jogi aktus így , és semmi
több önző , mint én, aki csak annyira mindig megtámadja
a másik a saját szempontjából .Gyulladt az elme képes
egy egyszerű eszmecsere , ez sürgős felhívást intéz a
józan ész.Ha adunk , vagy hogy a saját , a többi .Semmi
több triviális elutasítja , amit nem akarunk , ez könnyű.A
szeretet és a szerelem inkább érzi a másik , és nem én
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.Konstruktív hozzáállást a kapcsolatot velünk , hogy
.Nyomtatott ösztönös viselkedés csak gondolj rám , aztán
rám , és most már újra.Konfliktust, mert az egyik én vált
" I" , és soha nem lehet tudni , mennyire jól " énünk "
meg kell adni támogatást egymáshoz .Ez a fajta jönnek
hozzánk , amely mindig nyitva áll.Figyelmet, hogy " I"
saját veled lenni saját maszkok és az önzés , hogy szinten
van .Nos a páncélt , amit valaha is there- így törte " TU "
, hogy létezik, és amelyek " EU" többet " EU " , hogy pop
páncél.Szerelem : A szerelem mindent legyőz .Augusztus
2007 válás ... pezsgőtabletta Light - esik , és mormog ,
hígított és terjeszkedik ágak legyőzhetetlen vágy , ez
illúzió , mint minden szem , amely aztán összeomlani ,
amikor
szembesült
a
külső
valóság
.Felruházva
rosszindulattal és hamisított szórványos őrület szénsavas
vágy, mint a szeretet bővül és szennyezi , elfoglalja az
összes gondolatok , és lehetővé tette , hogy uralja és
legyen uralkodó, ez a csere revitalizáló energia, világító
tartalom van .Megvilágított ég, semmi sem erősebb, mint
az a törekvés a tökéletes egyensúlyt a fényes ég, mivel
azok a csillagok, hogy ezeket az értékeket , és mozgassa
a gondolatok és tények gondolatok , a vágy, hogy konkrét
, sem szebb, mint az ég megvilágított energia
constelaresfelhívás állandó kölcsönhatásban áll a csillagok
, és a hatalom a csillagok egyedülálló.Ez ijeszt meg,
hogyan energiák eltűnik a füst láng nélkül , azaz nem
akarja értelmezni a kozmikus valóság.Csalódott vagyok ,
amikor a vitalitás elnyomja a szállást és a kristályosodás
érzések kétségtelenül egy maszk a politikai korrektség .O
soul fordul meg egy varázslatos és repül elmék , akik nem
impulzusáram a valós tényeket és változó a dolgok
változnak lépéseket és ciklusok , amelyek minden
elmúlik, és fejleszteni , de soha , ahogy a félelem és
szenvedésérzéseit .Szabaduljon meg és bővíti szenved ,
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és különösen a mutáció az élet , ez a változás arra késztet
minket .Fény az élet , víz alatt az őrület a
szenvedély.Hogy lehet ez?Ösztönösen szeretik és akarják,
hogy szeressék , szenvedélyek és csalódások nyit több
illúziókat
.Megtévesztett
,
és
szeretnek
engem
összpontosítani és koncentrálni az egész módszertanát az
igazság
szeretete
,
hogy
áthatol
minden
hazugság.Meztelen hogy szeretik játéktér van dolgunk, a
valódi kiléte hogy úgy szeressék megköveteli tőlünk egy
mély tudatosság miért szeretnek minket , és még van egy
szükséges kettőssége jó ízlése viszonozni , és szeretem is
, ezt a dialektikát vélelmezni1 + 1 = 1 , ha logikusan nem
lehet élvezni semmit .Tehát logikailag 1 + 1 = 2 , helyes,
de a magatartás nem lesz produktív , ha az eredmény
nem a műszaki köti az attitűdök és értékek és a
viselkedés általában, így aztán van egy egységes
álláspont közepén szeretkezés .Megértette és igaz ez csak
örömforrás , vagy lehet egyéni vagy egyéb intézkedés
célja, keresetet, mint az igazi szabadság .Nos , én még
nem éltem elegendőek ahhoz, hogy a következő
lépéseket , logikai vagy logikátlan lesz a kritériuma
sokatok számára , azt akarom , hogy teljesen biztos ,
úgyhogy képzelni, hogy ass időről időre , és ma már
szinte szamarakmint ilyen , vannak meglehetősen
mesterkélt szamarak , bolondozás , aki valóban áll néha
ezt a szerepet , hogy a saját következtetéseit .Nem
vagyok itt , hogy egyébként mintegy ostobaságot
félelmek , és attitűdök , amelyek nem teszik , mert őrült
csak bizonyos körülmények között és mikor bírálják el
mások , azaz gyakran függ a " élőhely " .Elterelve néhány
ezt az érvelést akkor azt akarom mondani , hogy őrült
vagyok , azt feltételezem, hogy tetszett sokan , és így, mi
soha nem elégedett , azt akarjuk, hogy több szeretetet és
egyre több , miért olyan szerető ambíció , ahogy tette fel
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a kérdést .Visszavonulás mondván, a következő ,
mindenki szabadon kötelezzék ostobaságot szerelmes ,
akkor sérülékenyek, és gyakran manipulált .Szeretnénk
hinni , hogy igaz az, hogy a szeretet , miért, mert már
szeretett , azt az érzést , hogy felkelti a szeretet , és
kiváltja a bölcsesség az élet
11/2007 2. öngyilkossági kísérlet tablettát , az eszkaláció
a curry kórházi és Cabral alig járni a kórterembe én
megkereste a nővérek " majd megpróbálja megölni
ezúttal benzodiazepinek ? ! " , Miután az elemzés vagyok
intravénás lövés a tűt éstör vért .
Élő haldokló élet és halál között ?Jaj!A megbocsátás , az
bekerül ?Nyilvánvaló , aki soha nem ölt ?Mindenki
elhagyta élni egy pillanatra kivétel nélkül az összes
halálos amint hiszem, hamarosan meg fog halni , és akkor
élünk annyira ellentmondásos nevetségessé .Miután a
születésnapom megpróbálok menni "túl" megállapodást
követően 20 órával teljesen eltorzult , és nyugtatózva ,
túlélte ismét .Vegyen részt egy nyitott procedure'm
értékelték a hullám a közigazgatási szakember egy
harmadik orvosi csapat , és egy 17,41 Valore jegyzetelés
második helyet a verseny, az este nem aludt és
dohányzott több mint 10 ízületek , az interjúreggel volt
.Ez az orvosi iskola a port .Hol nappal később mennem
kell , mert ő volt az öngyilkossági gondolatok és ahol én
nem is találkoztam , vártam , de elég volt a várakozás .A
fény küldött nekem az irányt aktuális ecstasy a
mindennapi élet , felvilágosult vagyok beteg a jövőben, és
ésszerűtlen , akkor igen , Thunder akár vágásra nekem és
villog, amint meztelen Dynamite halálos öröm.Szóval igen
meggyógyult bal kalória gyomrában szigor és pontosságát
.Nem tudom, ha én felderül a múltban, mert attól félek,
hogy ő már nincs ereje .Ezért van két pólus , két véglet
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volt benne a pozitív és a gyógyulás és nem a fekete és a
kísértő .Ez a fény jön a világosság az érzelmek és az
ésszerűség az azonnali alkonyatkor és impulzív átmenet
nélkül és átláthatatlan érzékek , nem beágyazott érzések
vagy szögezve az izgalom , az öröm az élet , és élvezze a
maximális erő, amely elviszi az embert a földön, és ad
erőtnem , fogd a tehetség van, és erejét, mint egy éles
blue ray és ventilaste hőhullámok tapasztalt és nem
rosszindulatú, és a mindent átható gondolatok áldozattá
számunkra , mint az árnyék , mindennek megvan a
mozgás, de jelen van, és hogyan nyilvánul beszivárog aa
érzékeli a látás és megmutatja nekünk a gondolat
tisztaságát a csendet az idők , és nem szól , hogy
megnehezítse a véleményen van, és élvezi a dicstelen
fogyatékos , hogy mások átmennek negatív vagy pozitív
energiákat .A gondolat sebességével , a közvetlen , a
második , a frakció idő , és az idő is pillanatnyi így nem
lesz megszorítások keretében , vagy a legnevetségesebb
viselkedését , mert mindenkinek jogokat , legyen az
pozitív vagy negatív hatást .Van lacerating hatása a
fekete Faíska történik a semleges pólusú józanság és az
őrület folytatja a vibráló energia és éhes öröm és
luminary , így azt tanácsolom, használja a saját energiaig elérendő fény és esbaterá égő mosoly , mint a hamu
,megfosztották
hőt,
de
kétségbeesett
,
amikor
megmozdult.A másik negyedben van Blue Ray zavartalan
gondolat, karácsonyi és hangsúlyozta, fát fények, hogy
vezessen minket az őrületbe .Ez az átmenet előtt álló
dagályos , de nem obstruktív pragmatikus energiák ,
amelyek gátolják az élő pillanatfelvétel , a mennydörgés
rázza fel , és feltűnően érinti a hanghullám termelő
szuperszonikus sebességgel , de nem olyan erős is.Mi a
valóság és valószerűtlennek tűnik .Élet az örök tartsuk ott
megy le, és akkor nincs módja annak, hogy harcolni ,
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körülötte vagy manipulálni ez a terror disszidens csacsog
és csúcspontja egy ponton sztrájk az elme a teremtés , a
képzelet , vagy csak festeni nyomtalanulvirágzó zöld
árnyalat és megragad az élet ilyen hangon élő virágzik ,
itt az eredmény mindig is szeretett volna rámutatni , él
intenzíven.
01/2008 , hogy egy tetoválás a betűk
Darklightning és egy szikra a lapocka és a hatalom
mondván luz'08 után , hogy soha nem intentei tetoválás
az élet ellen
2007-11 / 2008-01 - Kereskedelmi gyors phone'm a
legjobb főnök az ügyfél vásárol 5 mobiltelefonnal a cég ,
nem jelenik meg a munkahelyén.Estarreja a könyvtárban
a helyet, hogy a fogyatékkal élők parkolási ült , és
lefeküdt a allusive hely a tiltakozás módja tekintetében a
másság nem jelenti azt, hogy más , hogy csak a méret a
panasz könyvet, és indult és befejezettfilled plagiarized
egy könyvet a " másság " ez volt a kirakat a bejegyzést,
amelyet egy napot töltött tele volt jó az oktatás és etikett
több mint 20 kötetet a banner .Estarreja 02/2008 Library
Walk kék sisakot munkák és a munkavállaló a közművek ,
írja a következőket az ajtón : bennem uralkodik némán
szenvednek .Veszélyezteti a testvére halálát , és én
vezette hatóságok ezen díjat pszichiátriai vizsgálatra .Én
saját kezdeményezésére a Viscount kórházba Salreu ,
ahol én vagyok felvették a beteget , generál vitát hol és
arról szól, hogy beteg -e vagy sem , hogy a számítógépes
rendszer csak akkor vegyék a bemenet beteg? !Azt
javaslom, hogy menjen a pszichiátriai kórház Coimbra
elérte jön a hadsereg az gnr adtak nekem egy kört haza
másnap .Én sztrájk szavakat és én vagyok szótlan több
mint 10 óra .Megvettem a világítóberendezések és hang,
hangszórók 100watts felerősítette a cd anti Dantas
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kiáltványt helyeztek maximális hangerőn ki a hálószobám
ablakából , a José de Almada -slave , költő Orpheus d'
futurisztikus , meg minden.Huc - egyetemi kórházak
Coimbra kórházi közlemény - férfi pszichiátriai szolgálat miatt került felvételre , hogy ezt a kórházat 2008/02/02
bocsátották 2008- 02-18 - Normál betegség , módosítsa a
pelenka a szobatársa , egy másik vitásmég azt is ment
közepe után a kezelés .Vezette a hatóságokat, hogy a
hospital'm megbilincselték and'm nem is láttam a
pszichiáter kénytelen betartani a kezelés akaratom
ellenére , kötve egy hordágyat , és figyelembe injekciót
.Vettem a könyvet , amit kölcsönkért , és bedobta a tóba
városházán átvette a pulóver , aznap mutatott megelőzve
a tömeges kívül a tetoválás , akinek hatalma van a design
a fény, azért jöttem, hogy hagyja 15 € a körmenetben
.Azért jöttem, hogy össze kell hívni a Estarreja kultúra
tanácsnok , aki nem adott a könyveket venni a
könyvtárból vonna maga után büntetőeljárást a
legrosszabb a cd karcos fel , és a nap a menet dobtak
könyvek a fényforrás a főtér .
Amikor én voltam megszólalni , mert a
betegség Eltervezte , kibír egy több millió dolláros titkos
Azt hittem, nem mondom , mert én nem leszek hülye ,
fiam egy arab könyv kézzel általam lesz a legnagyobb
kincs a világon .
A szerepe Ward Coimbra diagnosztizáltak
nálam skizofrén pszichózis talán mindig csak hiszem
skizofrén ... hallgatta a beszélgetéseket ülésén nővérek ,
kisegítő okosabb rájött, én hallgattam a kollégák azt
mondják , hogy rajtam volt a sor... Ő írta a rekordot " "
menekülési veszély " " tartani pizsama " úgy vélem, hogy
nevetséges , valaha is futni pizsama ? !Ki szeretne lépni a
kényszergyógykezelés am kötelesek aláírni egy bírósági
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dokumentum azt követi a kezelést .A bejáratnál
interjúban a kórházban Aveiro azt mondta volna, hogy
kell kezelni a álnéven " a Fény Ura ", ami csak enni bukott
gyümölcsfák , és nem szerette a vaj és eper lekvár .Mi
volt a szokásos étkezés .Arra gondolt öngyilkosságra
formák , mint dobott nekem a mintát a felfedezéseket ,
stb ...
Élő, úgy érzem, a szenvedés , hogy
megakadályozza engem lát , mintha igazi folytatásával
valaha is hűséges , de mint egy szomorú clown'm hamis
mosolyt , az öröm, a belső, nem felel meg a külső.Úgy
érzem, egy úszó , ami engem a szokásos helyen , utazó
és ott egy olyan helyen, ahol távol a látványa .Úgy érzem,
egy feneketlen léptekkel , természetellenes jelenség ,
hanem mint egy állat vad érzi, a vadság és a sebesség ,
rántás megfojtja és megölni egy veleszületett erő eleve
elrendelt , hogy nem sikerült időben .Egy út nyom nélkül
az a kép, a lázadó , gyűlölködő és valóban bűnös , íme
esküt a mennyben hőmérséklet magassága , virágok és
növekszik az erőszakos túlfeszültség ez csak egy rossz
időben minden tetőzött , és jobb kegyetlenséggel
öltöztem , mint egy bohóc, éssapkával a ITN tájékoztatja Portugália Venezuela kávét .CTT emelni fogja
írni a bíróság mondja a munkavállaló , hogy azért, mert a
betegségem nem tudok bejelentkezni , nem az én
ujjlenyomat , vagyis én nem írtam .Coimbra , a kórház ,
mint egy szálloda ellen kártya papír a fogantyúk az ajtók
mondván , nem zavarja !Ne fáradj , és elindult vele a
csuklóját a kórház kerületi kapom magam, hogy felvette a
levelek a fán , levelek és pollen hogy a cigaretta
papírokkal elrendelte, hogy Thomas a beceneve "
ejtőernyős " .
Otthagytam a kórházi utolsó héten én vitték a
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kórházba
ismét
egy
pszichiátriai
értékelést
parancsnoksága alatt a GNR petefészek - Coimbra véget
kiállítás utasbiztonsági szék az alkotmány által kínált
parlamenti házat, és nyissa meg a védelmihiányában a
hatóság .Én világít, és kapcsolja le a lámpát , mondván, a
fény erejét , eltörölve a kapcsolók Kórház Coimbra ,
vásárolni a szuper érdekes , és egy nagy téma közeledett
az eredet az ördög " asszaszinok / a szám . "Mivel a
pszichiátriai osztályon van keverve van, hogy a orális szex
egy beteg a fürdőszobában a férfiak és a hálószoba.Volt a
kórházban a Aveiro és lélegzett keresztül 5 cm nyitott
ablakon .És csak azt akartam lélegezni fúj , és látta, hogy
a kert és az emberek fut , és élvezze , és csak azt
akartam lélegezni ... Érezd a szabadságot
Folytatás a következő: életmód
Igaz beszámolói
Nelson Pereira melltartók
Aki hirdette , ami alatt azt értjük ... Életmód, hogy
minden, ami eleinktől , akkor megvan a küldetése, hogy
szaporodjanak , amikor elértük a felnőttkort , az egyik,
hogy én kikiáltotta a társadalmi törvények , aholélünk
demokráciában .
Ez minden, amit tudunk megszerezni a tudást , azaz
minden, amit keresni, ha tudjuk, hogy mi építünk .
Hogy lehet ez?
Mert ha foglalkoznak a társadalomban , amelyben
működünk erővel Ezért mindig meg kell élni ahhoz, hogy
egy elfogadható számunkra , hogy látta a társadalom
maga a mester , nem lehet rosszat csak méltóbb , hogy
mi lehet ;ez az, amit élünk , mi is tudjuk, hogy van a
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súgó .
Hogy lehet ez?
Mert mi vagyunk lények szolgálni egymásra , ezért a
probléma létezik szerzett , hogy az igazat , amikor bajok
velem magasabbak.
Hogy lehet ez?
Mivel tudjuk , hogy egy szociális lény , de élhetünk , vad .
Amikor nem vezérelt lények egyenlő .
De mindig létezik , és kétséges , a bizalmatlanság , hogy
mindig kísérti meg nekünk, amit tanítanak , amellyel azt
tanítják, és ez az, ahol sétálunk , miközben biztosak
vagyunk benne , hogy valóban megbízható , akkor mi
szolgálja számunkra is , mert mi a jó gyakorlat .
Azt akarjuk, hogy legyen szíves minden olvasó , aki tud
olvasni könyveket , ezeket a könyveimet , megtalálja
bármely könyvesboltban , ahol lehet elkápráztatni a
témákat akarnak hallani és olvasni az ágyban .
Ez lesz egy jó társaság lesz valaha is olvasni és látni
ezeket a történeteket , mint igaz .
Mert úgy érzik , hogy így az igazi élmény azoknak, akik
tévesen , de ismert engem gyógyítani minden baja , ami
kísértett .
Mi lesz a témája az idei kiadás ?
Repülő jelentések , ez lehet a probléma , hogy nem lesz
túl megrázó , nem akarnak sokkolni az olvasót , de a
jelentések igazak , és a jelentések oly módon, hogy volt
élt egy jogi úton .
Mert olyan élmény volt , a törvényt , azt hinni , elképzelni
48

ezer dolgot , úgy érzi, a bőr az igazi hangulatát a állati
ösztön .
Meg akarjuk nyerni az erő, és úgy érezzük , mint pl .
Outlaw , hogy az, hogy mindannyian megtanultuk, hogy
megtaláljuk , és a tömeg, hogy jön az utat , hogy éltünk ,
mert annak ellenére, minden rosszat, amit teszünk , de
soha nem tekinthető rossz.
Azt hiszem, nem lesz a reinkarnáció minden .
Ambition élni , amit akarunk, élni úgy, hogy azt látjuk,
könnyű, de ez nem könnyű és nehéz , amikor elesett jogi
bár és ha nincs pénz fizetni a jó ügyvédeket , akkor
magasabb árat fizetni .
Hogy lehet ez?
Ha nem esik a kegyelemben , nem tudjuk , hogy vicces.
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Miért mindig születnek olyan örökséget a haladás az
életben , azt is tanítani és közlésének keserű
élettapasztalat , és én még mindig fizet érte !
Én született Afrikában , volt három nővér : a Elvira ,
candida és .Igen van egy jó kezdet , egy történetet , hogy
lehet egy zseniális történet, de ez történetesen egy
kevésbé jó élettörténetét .
Én nem érzem, sok gonosz ember , hogy ezt a feladatot, ,
az úgynevezett börtönőrök , mindig bírálta el az
ellenséget , hogy nem akarnak elfogadni, hogy tényleg
lehetett volna le engem akasztani ezt az ítéletet .
Elkövetett néhány bűncselekményt végig utamon ahogy
mentem az életben .
Ő használta ezt a kifejezést volt a szlengben , akikkel
foglalkozott , volt egyfajta szleng , vagy mi is járt távon .
Voltak azok a helyek kerestünk , és az életmód , hogy
mindig hozta voltak a mólón , ahol nem volt erőszakos
vagy nem található az erőszak csábító vagy kihívóan ,
mert tényleg jól érzi magát abban, amit csinálunk .Jól
tekinteni a társadalom szemében , mert egyetlen
társadalom sem fogadja el, hogy mások is élnek a
bűncselekmény , ha az nem érezte szükségesnek
fogyasztása anyagok tűnhet rettenetesen rossz, de
léteznek .
És mint ilyen, mi minden van satu, de mint ilyen mindig a
rosszat , ha nem tetszik valami, amit mindig
észrevehetetlen , mint a gonosz , de van egy nagy
látomást , ahol mindannyian létre , a mi módon
ésegyüttélése teszi a képzési akarunk, és arra
törekedniük, hogy jól éljenek , és jobb, mint a másik .
Nem lenne sok Picardias milyen dühös a teremtés, hanem
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a közepén ezek a gazemberek volt egy lány , én mindig is
szerettem őt, mióta találkoztam vele , nem ugyanaz a
születésnapja, mint nekem .
Mint mindig kedveltem őt , mivel a nap találkoztam vele ,
én mindig is szerettem őt, ő élt velem, és élt nagyon
testvéreimmel , volt egy kapcsolata túl sok belőle , nem
volt szerelem első látásra , gondolom, és hiszem, hogy
soha nem lesz nőmint szerette ezt , amikor először
megcsókoltam , éreztem az igazi oroszlán , mindannyian
szeretnénk látni magunkat a szavanna.
Ő , aki a jogot , hogy az élet egyenlő a minden embernek
a felesége és a család.
Még ha elfogadjuk azt az életmódot éltem , és ez a
szeretet csak akkor létezik, ha egyszer az életben , nem
érzem a bölcs , sem pedig soha nem tartottam magam ,
mint olyan , de találkoztam őket , integrálták , így vagy
úgy , az összesmeg kell fordulni , fizetett egy nagy
számlát , de ez minden, mert azt akartam, hogy a jó élet
.
Jó volt ahhoz, amit csinált , elkezdtem a betörések ,
lopások kezdődött a legegyszerűbb , volt néhány
fegyverrel .De miután degradei rám túlzott fogyasztása
kokain, jól éreztem magam a dohányzásról , és nem
akarta elhagyni .
Elvitt mámoros , de soha nem bántalmazták senkit
fordulóban , ha nem lenne reakció , nem lenne szükség ,
hogy erőszak alkalmazására , ahol enyhítené a bíróság
bárok .
Tudom, ki sétál az esőben nedves lesz , csak azt akartam
, hogy a pénzt , vagy kap az értékeket , amelyek nyomán
.
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Változatos helyszínek , nőttem fel hegyén , Lisszabon
mindig szórakoztató számomra , tekinthető ez a város,
mint azt már olvastam történelemkönyvek város
történelmi és kulturális értéket .
Láttam a progressziót , amelyek egy jó élet, hogy képes
az életet encordeirada mint ilyen , vagyis csak akarta a
pénzt , tudtam, hogy rendben van, én csak azt akartam a
pénzt, és rosszul éreztem ezeket a cselekményeket , csak
azt akarta kielégítése voltén függőség , és úgy érzi, a
szociális , a társadalmi környezet , hogy jó legyen az
emberek és úgy érzi, normál, normál közepén élő
kapcsolatot az emberekkel .
Úgy éreztem, uralkodó, ő megítélni engem sörényét
oroszlán eléréséhez területén és a nappali .Így néztem az
élet , amelynek egy nőt !Nos ... vettem ezt az életformát
pozitív módon , amelyben a gonosz tehetett, hogy az
emberek , soha nem ártott senkinek , oly módon , hogy
tönkre egymást brutális módon , és hagyja őket semmi.
Csak kihasználta a körülmények a pillanatot, és csak
tettem a pénzt , gyors teljesítésére , hogy a füst a kokain
, de mindig prolonguei mit elkerülhetetlen volt , mely már
nem született férfi, vagy talán mi is öröklik az oka , hogy
tanulmányozzamint az az ember , aki iszik alkoholt és
dohányzik, a kábítószer reagál a nemzés gének az
öröklődés , hogy marad a műtrágyázás hatására .
Nem én vagyok a " szakértő" ezen a területen annak
érdekében, hogy megfejtsék mindezt , és képes
közvetíteni az olvasó ezt a példázatot , hogy milyen
típusú beszélni róla , mert nem volt erről beszélni ,
amelyek életmódjukat .Ezeket néha láthatunk, a másik
láthatók gonosz .
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Hogy lehet ez?
Mert az élet rendje , hogy megtudtuk , mint mi fölött
referenciei , akkor nem mindig járnak a rosszindulat ,
meg kell bocsánatot, hogy jól elismert !
Hogy lehet ez?
Mert élünk meg , szabványok , élő érzés és az érzés
parancsot élet egyik formája a törekvést , hogy képes
legyen egy jó életet .
A kapcsolat kezdődött , 22 voltam , csatlakozott a
hadsereg , de nem akartam menni , de a törvény
mondta.És ez mikor volt az igazi kapcsolat , a szenvedély
, hogy soha nem lesz ugyanaz Cristina , és itt kezdődött a
kapcsolat , hogy mindannyian vágynak , mindannyian
szeretnénk megtalálni az igazi lelki társát.
Élt intenzíven , úgy éreztem , hogy ő volt tőlem nem volt
jó érzés , és ez az, ahol talán ő vette , hogy egy kicsit
több hatalmad fölöttem .
Szerette a lányt féltékeny volt , de nem volt őrülten
féltékeny volt az egészséges féltékenység és irigység ,
hogy nem volt igazi beteg rossz , ami engem
kényszeríteni
valakit,
hogy
maradjon
nekem
a
bevezetését .
Hogy lehet ez?
Azt hittem , ha elvesztette volna elveszíteni a nő az
életemben , de ez történt .Azt akartam , hogy menjen a
Bairro Alto és ő megy egy disco a kis területen ,
megbeszéljük , és ez az, ahol mi végül , talán nem volt az
akarata , a bátyja soha nem fogadta el a kapcsolatot is
.Volt a harcot vele , de nem volt megkezdése előtt
szeretni tina , de töltött pillanat volt a körülmény , de
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tetszett neki, de ő nem fogadta el , hogy életem útja ,
soha nem mondta nekem , de soha nem mutatott ez volt
anekem , tudva, hogy én is.
Ártott nem sok , de ő nem fogadta el a kapcsolatom a
húgával .Élt velem csak az a tény, a kontextus , amiben
éltünk, ugyanazon a környéken , így megtartottuk ezt a
kapcsolatot , hogy a mi létrehozását .
Az anyja jött tőlük , háziasszony koncepcióval, az apja
nem tudom, de jó volt ura a Raul .
Megtanult együtt élni csak rovására nő , kaptunk egy
magasságban a környéken , hogy hirdessék meg
adóztatni a környéken gyerek volt , de nem volt értelme
az idő , már tanul.
És ezúttal hamar látta , annak ellenére, hogy kis korban
volt , meg kellett küzdeni az élet és milyen volt : apa,
anya , otthon, étel nem hagyott cserben , és soha nem
hagyott cserben .Mert annak ellenére, hogy az alacsony
fizetés, amit anyám kapott , 11 pedig meséket , hogy a
fizetett jövedelemadó és van apám csak kifizetni a lakbért
, van , de soha nem volt étel.
Így volt ez a vég kezdete , azaz a költözés vezet
feledékenység, azt hiszem, ez volt az egyik , ami
megmaradt nekem a tanulásban , hogy elveszíti az apám
kellett reagálnia , ugyanúgy , mint őt.
Néztem őt, mint egy hős, egy fia harcol az ember alázatos
ember , nagymama , Elvira , volt , akivel élt éves korig 6
, amíg elment az iskolába , mi történik ... én
megszoktamnagymamám alkotó velem , függetlenül attól,
hogy a közvetlen ellenőrzése apám , de abban az időben
még mindig nyitott szemmel , de volt értelme az idő .
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Volt az idő fogalmát .
A legtisztább jelentések , amelyek léteznek a világon
.Hogy lehet ez?
Manapság bárki előtérbe az életmódjuk helyzetétől
függetlenül játszik , vagy a társadalmi hierarchiában.
Tehát része ennek az az elképzelés , hogy tényleg senki
nem vádolható nélkül semmit konkrét bizonyíték , azaz
konkrétan .
Hogy lehet ez?
Tehát az irányadó jogszabályok és mindannyian
hozzáférnek , nem szabad ölni, lopni és a nemi erőszak .
De mi is vissza , hogy az emberiség hajnalán, és az ilyen
események sikerült, mert a történet lényege, hogy .
Mi a folytonosság , hogy a folytonosság , hogy mindig
folyamatos , ami szánják.
És teljesen biztos, hogy élünk, egy ügyért , nem vagyunk
megtartaná , és létezik a Földön .
Nem tudom , változhat a téma , de ez zavarja az olvasót
az olvasás, lehet terelni a figyelmet az igaz történet , ami
történt .
De ezek a példázatokat , hogy közben az egész könyvet
mindig is létezni fog , mert akkor adja meg jobban , és
nem érti a helyzetet , hogy nem tapasztaltak.
Hogy lehet ez?
Annak érdekében, hogy látta, hogy már mind a
társadalomban, ahol mindig is az egészséges életet és a
megértés a társadalom számára, mert mások szemében
is lehet Júdás , de van egy nagyon fontos dolog az
55

életben , amit vetünk a gyümölcshogy mi arat .
De előtte , meg kell kezelni is , hogy példaértékű , apám
mindig meglátott, és látni akartam, hogy egy király , de
én vagyok a király , a harcos, aki nem lehet mindig nyerni
, és elkezdett nagyon fiatal .
Amikor megemlítettem , hogy egyszerűen nem könnyű ,
de nehéz , ez az, amikor én nevezte a vadászat.
Miután megtámadta egy pofon , hogy úgy éreztem, az
volt , hogy elvesztette , úgy éreztem, még a szemét,
később megpróbálta folytatni velem , de elutasítottam ,
és ott volt, hogy elkezdte az igaz történet a bűnözés, de
volt története, már elkülönítve, ha teljesíti a hat hónapos
katonai börtönben Santarém , volt katonai börtönben .
Abban az időben volt ítélve Arnaldo , hogy a történet
hogy az egyes illik az utamat a börtönön belül,
könyvben a hosszabbításról az olvasó meg fogja érteni
valódi társadalmi környezet , ebben az esetben
börtönben , ragaszkodni hat hónap adatott bocsánatot
pápa .

,
a
a
a
a

Ez volt minden, amit befektetni , hogy vezesse a jó élet ,
már elválasztott engem a kádban .És mit csináltam ?Én
próbáltak szerencsét .
Még van dolgozni az underground tip , mint egy asztalos
szolgája .Feketék félt tőlem , dolgozott fekete vezeték zöld , jó emberek , akik akartak egy jobb élet
reményében , hogy volt otthon.
Portugália törekedett, hogy van egy jobb élet reményében
az ország nem tudott már olyan kereső, amely vezette
őket, hogy bevándorolni az ország maga .
Könnyebb volt nézni Portugália közelsége .
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Úgy érezte, hogy a közelsége Cape Verdeans , hogy velük
együtt élni , Cape Verde becenevén rossz , mert volt
leküzdésére egyenlőtlenség és ha itt jött Portugália lények
,
akik
nem
jól
fogadják , mivel
töltötte a
háborútengerentúlon , és abban az időben még mindig
dühös volt, Chavalito , ébren volt, és indult , amit senki
sem akar egy gyermek, úgy elkalandoztak , én soha nem
vadiador , én voltam az egyik vagueador .
Volt birodalmában tapasztalat, hogy a múltban , látta,
hogy a szétválasztás a szüleim 8 éves korában , mint
tanult, és mint ilyen, már tudta, hogy nem árthatnak
nekem nagyon jól éreztem magam a eltávolítása a férfi,
aki egy hős.
Látva ezt elvesztette , még fiatal korban Rájöttem, hogy
segítsen anyám , de én igazán szerettem az apámat .
Minden nyáron lenne végigcsinálni , amíg 17 évvel később
is folytatódott , amikor ő volt a hadseregben , de aztán
elkezdett térköz , hogy ami természetes .
Abban az időben ő volt a fügefa a szájban a gyakorlatban
iskolai közlekedési szolgáltatás , ahol töltöttem az
ünnepeket vele.
Apám kemény ember , volt egy kemény gyermekkora ,
elvesztette az apját com14 év volt az a törekvése,
nagyanyám nőnek az életben , hogy több támogatást , és
több pénzt .
Apám azt jelentette, hogy az elbocsátás volt szerető , ez
azért volt, mert tetszett neki volt egy elhamarkodott
búcsú a párt , soha többé nem látja az apját , de
megkeményedett , hogy segítsen anyjának , a fia volt
már otthon lakottaz anya .
Éltem hat év, a nagymamám , de milyen nehéz volt ,
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kellett alulról megkeményedett , soha nem hagyja, hogy
a gyerekek éheznek .
Abban az időben még bányász volt .Keresi érc üzlet, de
nem ott dolgoznak , kerékpáros volt abban az időben
belépett a hadseregbe, és folytatta pályafutását ott.
Lett
egy
normális
ember, aki
csatlakozott ott
szükségességét az élet , hiszen gondoskodott arról, hogy
mi minden kell biztosítaniuk az önellátás .
Ez történt , ahogy volt, a kemény ember , ismerős
ismerőse , barátja a gyerekeknek , de nem sok szó volt,
de tisztelettudó és őszinte.
Ez az, amit mindig is szerettem volna , hogy elmenjek ,
de ez volt , van , volt a szétválasztás, én vonult egy kicsit
, nem folytatta tovább ellenőrzése az utat a lét és
életforma , nehézségeket leküzdeni az akadályt , és aaz
élet biztosította a dolga, hogy biztosítsa a jövőben annak
érdekében , hogy szaporodjanak , mind jó gyerekek ,
érdemesek vagyunk , hogy legyen a gyermekek, hanem
ott volt a megértés hiánya és a hűség a részemről , én
lettem a csaló lesz , mint mondta.
A pszichológiai ostorcsapás érzés jött csak súlyosbítja ,
mert soha nem kapott látni, hogy jó a teendő , de kapott
csak , mint a gonosz szétválasztásával csak volt rám
gondolt rosszat .
És ez így minden
.Kezdődött , ahol ?

lement a elítélte

a cselekmény

Ez volt a szétválasztás, az volt , amikor elkezdtem , hogy
csatlakozzon a magány , de ez az én utam az élet volt a
múlt és ott biztonságban éreztem magam a gond a
csalódottság, amiért úgy érezte , de megesküdött, ott
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hagysz , sosemadok több .
Én folytattam életforma ivott és lopás , és akkor még
keresett és keresett , hogy többször , és ez az, amikor
megfordult akarja elfogadni engem , nem tudom, hogy
engem szenvedni , nem fogom vissza akarnak térni hogy
ez az érzésfájdalmas volt , de mindig meg kellett élni , és
még megvan.
Még mindig megvan a fejemben volt, hogy miért élt oly
sok év börtön mindig úgy gondoltam , hogy mindig legyen
jelen a úgyhogy annyi megbecsülést ez a szenvedély ,
nem élt még egyenlő .
Linhó , három hónap után a megelőző csatlakozott a
Linhó lánc elítélte , az én történetem körül kezdődik a
bátorsága egy általi korlátozás bátorság , hogy ahol már
foglalkozni valaki más világ , mi történik ez, mert
tudtam,hogy az elérési út túl hosszú elvonultan ,
megfordult a dzsungelbe távon, ez volt a legkönnyebb
módja
annak,
hogy
foglalkozni
azokkal,
akik
bűncselekményeket követnek el , és a láncon belül egy
olyan világban, ahol uralkodik a törvény a butaság,
amikor azt olvassuk,szamárháton kell foglalkozni velük ,
de ha túl okos eshet , így az élet van élet kell venni , nem
annyira megalapozott , nem annyira a tenger , ez volt az
üdvösséghez , volt ez a módszer , hogy úgy döntöttem,
hogy nekemnem nyer , de a rajt hosszú lesz, és volt egy
zaklatott elején, mert azon kaptam magam, hogy nő
nélkül nem szabad azon kaptam magam, beragadt ,
elveszett és új volt , gondoltam is, hogy lehet, hogy lesz a
következő években is át van .Szóval mit tegyek?
Elkezdtem keresni tiszteletben , hogy nem könnyű , még
nem akart bejutni a konfliktusok erőszak , ők történik ,
mert mennek keresztül, egy rutin , hogy majd később
döbbentem rá , a rutin , hogy miután a látott volna,
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undorodik élni , soha nem gondoltam lényekemberek
nagyon sokat tehettek kárt egymást, mert minden egyes
értékesítési kábítószer , mások a fogyasztók , mert az élet
a láncon belül , amely körül forog a monopólium a
gyógyszer mert így elkezdtem a dohányzás heroin, mint
már lépett a lánctúlzott fogyasztása kokain, heroin úgy
döntött, hogy indul el, de a játékszer , look'll füst heroin,
de amikor találtam magam kapaszkodott nem tehetett
semmit , de azt megtanultam, hogy nem , de ez kell
jelenteni később, majd indítsaez az volt, hogy egy életre
ellenére lánc valóságban menekülő hogy az örömöket ,
csak lemondott a heroin tudni , hogy én is elvont a
gondolat, sex , hajtotta vegyi anyag, amely nem engedte,
hogy gondolkozzon el ezen.Volt plátói szerelem legitimnek
és kapott nagy szerelmét , de egy dolog , ami garantáltan
, de nem elég , hogy megpróbálja , nem csak azt, hogy
füst van, ott mindig a szempontból akarunk lenni vezetők
, hogy mások hierarchiájában a érniüktudja , hogy nem
tudja , ez fájdalmas , nehéz feltörni , úgy döntöttem, nem
sajnálom , hogy bárki , mert én is ott voltam , volt fizet a
tartozás az igazságosság , de utam nagyon rossz volt ,
megtanulta ezt a leckét korábban ismegverték , és nem
veszett el, mert jön ki a mondat közepén , de a kép égett
, meglehetősen hivatkozott , van egy fiókot az én
haladnak végig év börtön volt a vég kezdete a kemény
elvét , amellyel nem tudok bánniszívtam évekig ilyen
gyógyszer segített engedje nagy szükség mindannyian
érezzük , logikus szempontjából öröm , tekintve
szabadságot járni, hogy szép ízét , ezek az évek én is
szeretem , hogy én itt épült , delesz később, most fogok
beszélni az út , hogy vége, nem tudom, hogy minden
kezdődik a bejegyzést , ha elítéltek , aki keres egy jól-lét
, még az életét magányosan , de ez minden szubjektív ,
mert közérzetünketnem fellebbezni, aki ránk néz , nem
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tetszik különböző pontjain , az első lehet lopni , a
második viszont rabszolga, munka, szerelem vagy
harmadik fél viszont háziasszony mint nap , van egy
csomó különböző férfiak, akiket a láncot , hogy nem lehet
mindigtudom, mi megy benne a lelket , vagy , hogy
mindenki szereti , sokan választják a jogot, hogy nem
esik bántódása , de emellett, van egy fontos pont is ,
soha, soha , akkor vegyél egy barátság , akkor is, ha
fizetik a láncon belül ,konfrontáció nagyon nehéz láncon
belül , vannak olyanok, akik semmit , konfrontáció a lánc
laza, laza egyrészt , és erős , mint egész , lenne milliárd
tudták, hogy adja vissza , hogy elmenjen velemde
szeretett volna járni , így akart járni a nehéz utat , ez volt
az , ahogy mindig vette meg a hosszú megérteni , én
oldalamon mindig inkább pszichológiai .
Ez volt onnan soha nem találták meg az utat a jóság
láncon belül , nem hitt a jó, csak láttam rosszat .Hogy
lehet ez?Mert úgy éreztem, megcsömörlött magam , mert
a mások szemében csak egy kurva , ribanc egy szleng
kifejezés , hogy mi szoktuk , ami azt jelenti, lazább , aki
nem akarja , hogy fordítson a bármely okból más , mint
amit beletörődöttcsinálni , mindig úgy megy, ahogy az
egyik , aki mindig ad az isteni , a hatalom van , a hit a
remény és a hit , és mindig vittem bennem , láttam
gyilkosságok vannak .
De ahogy én marimbar ehhez , és lehetővé tette , hogy
éljek , soha nem próbált ártani nekem , igazat kell
mondani , és hogy pontosan hogyan kezdődött minden ,
én nagyon instabil , kiszámíthatatlan , és az
iskolaigazgató arra ösztönöz,hogy folytassa tanulmányait
, de teljes , csak nem a tanulmány , volt a családi
támogatás, garantált támogatást .
Ez mindig létezik , ha biztosítva van egy jó módja annak,
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hogy élni , és képes legyen azt állítják, mi a rossz , miért
hívják garantált támogatás, a törvény keretei között azok,
amelyek nekünk rossz , amikor tolják és kerülhető meg a
rendszer , mert anem pénzzel is tolta a rendszer, ahol van
pénz minden jól megy , az igazságosság munkák , mert
ha nem volt már .
Ahogy hiszek benned , nem tehetnek semmit változtatni ,
mert az alkalmazottak , és ők csak kommunikálni nem tud
eljárni nélkül követelményeket, amelyek meghatározott ,
a jogérvényesülésért, az adott panasszal egy felmérés a
nyitottság , de ha ezek megnyitásáhozvizsgálat mindig ki
a horgot , mert tudta, séta mozgást a láncon belül , tudta,
hogy a korrupt őrök , végzőket drogok börtönbe , néhány
többiek elmenekültek , végül a börtönben .
Néhány ilyen zsaruk már tudta, hogy a foglyok ,
kiemelkedett , és volt egy epizód az egyik Alfredo ember
volt az éjszaka , a király az éjszaka , kapcsolja ház
Explorer hogy az igazi király a maffia , ezért megérdemli
az életetlegjobb volt, volt rendőr csak goe , hogy
megkezdte a bűncselekmény ahogy én boldog is beszélve,
hogy a könyvemben , mert megtanultam néhány dolgot
vele , annak ellenére, hogy ő volt a zsaruk , és volt egy
kevésbé
pozitív
epizód
az
életemben
vele
,
akkormegpróbált megölni börtönben len, csak az
akkoriban már veterán , öt ismerkedtek meg.Tudta,
minden ügynök, és az összes ismert engem , és ez az
epizód megbetegedett az egész láncot , kapcsolódó
foglyok , mert én voltam ösztönzést mindegyikük volt
példa látták bennem , biztosítja a folyamatosságot a
burkolaton belül , mert el kellettott , és amikor már
említettem , hogy a Zöld-foki lenne a házasságom , nem
baj , volt , sőt , azt akarták, hogy megbosszulja az epizód
, meg akart ölni , meghívást kaptam , hogy az ember a
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fejét, de nem énakarta érvényesíteni az unió egyik csak
azt látod , hogy ha akartam halott lesz .
De a sors fintora, semmi ilyesmi nem történt agrediram- ,
csak nem ölte meg azt megváltotta magát , és
megpróbálta erősíteni a barátságot vele , de tudta, hogy
benne soha nem fogja elfelejteni ez az epizód , csak
megbocsátott neki, mert van alázatés becsapta miről
beszélgettünk nekem , nem a foglyok , de a
szolgáltatásért a börtönőrök , és irány mert tudta, hogy
nem legyőzni , megfizeti az árát a korai halál , hát voltam
járjonés amikor rájöttem, nem volt alázatos megtanulta
tisztelni és elfogadni , mert nem lenne életben , ha nem
akartam neki, de nem volt értelme , csak volt egy nagy
árat kell fizetni , azt bírálta közönséges fogoly , aki
gyűlölte a zsaruk ,én achincalhado .
- Nelson , ahogy elfogadja ezt a fickót ?
Elfogadtam , mert ő mindenek felett volt egy profi , nyert
nagy ellenség a környezetben éltek , a zsaruk pedig ,
nagyon jól tudta, nyakunkon , és tudta, erős ember , aki
tud segíteni , megfenyegetett , hogy ne beszélj ahogy
egyéni vagy lehetővé tenné , hogy tiszteletünket és a
miénk, de hagytam, hogy az élő , hogy ez egy volt a
miénk , Cape Verdeans említettem volt a Nelson és Carlos
, élt pontosan a területen , ahol felnőttem voltakvállukra ,
hogy bosszút nekem, és kitörések után jött , és látni
akarták a megölt ennek egy ilyen egyedi , de hagytam én
hadd menjen , semmit sem akarok az egyén , de nincs
semmi bajom vele , és a történet ezek a testvérek aCarlos
, lelövi a psp tiszt , ő említett , nagyon megverték ,
játszott sakk velem , ő egy "szakértő " a területen , csak
azt tudta, hogyan kell játszani a pénzt , én mindig
mondtam, nem éri meg , játéka szeretet , de abban az
időben jól , ő szponzorálja Manuel és a Romão és a
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badona , foglalkoztunk , mint testvérek , volt a kölcsönös
segítség volt mindannyiunk közepén , ahol a bűnözés
leselkedik bármelyik pillanatban a milliszekundumosvan
sok , és néha beakadhat a közepén , és amikor ezt
megtette, úgy döntöttem , hogy továbbra is az utam ,
csináltam sok kíséret a láncban , azaz biztosította a jóléti
néhány , és nyerni én , hogy vanegyik kezét mossa a
másikat .
Volt a mottója , a mottója a kölcsönös segítség , de
mindig ott volt a kockázata metermos egy olyan
helyzetben , ha hívták ezt, nem volt gyilkosság vászon ,
soha ne tegye a szóban forgó jó és boldog nap, mert
Odamentem ezt a döntést ,nem tehettem , mindig úgy
gondoltam magamra , soha nem gondoltam másokban .
Ez az egész nagyon gyorsan az én transzfer a völgyben a
zsidók nyolc év után befejeződött a gyolcsba , soha nem
akarta, és elfogadott engem is akarták bántani , de
tisztelt engem , mindig várta a nemtörődömség , ami
soha nem adott nekik.Volt egy nő, aki hivatalos jogi ipar,
ő szeretett engem , és megbocsátott neki, de
megbocsátott ebben az íz , a nap lovagolt velem a
csapdát éppen abban az időben voltam erősebb, mint
valaha , soha nem beszélt sokatvelük a rendőrök , az a
veszély , sétáltam mindenre készen .
Függetlenül attól, hogy a gonosz , a gonosz , ami jön át
hozzám , mert miután megtett egy a jövőben alapú
oktatás és a vele élni , van egy erős tényező , hogy így
legyen , és hozzá vagyunk szokva , és mi az a tanítás,
hogy az élet olyan ,élni , hogy meghalunk, csak hogy , de
amikor át Valley of zsidók , de mindez már mögöttünk
kezdett egy új ciklus ez volt az életmód és
gondolkodásmód nem teszi lehetővé minden típusú
visszaélés volt a karakterem ,párolt egy kis vizet , és
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amikor megkaptam a zsidók völgyben , úgy döntött, hogy
új irányt akart megszabadulni a rémálmok a múltban, bár
volt az utolsó , nagyon kellett nekik volt egy egyszerű
módja mondván , hogy mivan ott , de nem egészen ,
hogy mi ott megy , ott megy ;csak elengedni , hagyd,
csomagolja a fantázia, hogy valójában vagyunk a
domináns lehet költeni , és a tulajdonos az egész galaxis ,
azaz minden működik, és minden készen rá , mert a
munkáltatók és a munkavállalók nem ellenőrzikkalandok
lopni , és azt mondani, hogy legalizálják , egy fajta csalás
, az egyik a pillanatok, amikor a legtöbb engem dicsőít a
gyolcsba volt a megvalósítása, valamint biztosítva a
nevem a szakmában.Volt még egy dolog, ez volt az ideje
a mindent vagy semmit anélkül kipufogó win , vagy
meghalnak , az volt a mottója , hogy volt bennem az erőt,
hogy élni és élvezni a hatalom , hogy volt , míg én zárt ,
soha nem használt öncélú erőszakot , hogytársaim kapott
majdnem sírva fakadt, a gonosz , hogy láttam szállított
más társa, akik uralták az erőszak és a volt talán
kénytelen csinálni, amit a csempészek akart , de én nem
enveredei egy nehezebb utat , bárvolt nekem akasztott
heroin, megesküdtem magamnak , hogy élni a láncon
belüli hajlandó megölni és élni méltóságteljes módon,
hogy nem zavarja , hogy befejezzem , a kábel mind a
csapások , a pillanat azok , amelyekkel mind aüzlet, bár
nem volt a kívánságom , hozzon létre ellenségek , ahol
alig van gyalog , és magam , voltak olyanok, akik
megpróbálták árthat nekem , az irány nem tetszett
nekem, akkor ez az, amit meg is tettek , elküldte
informátorok ezek jelen vannak mindenkornyitott volt , ha
tudják tájékoztatni legjobb mindent , amit valaha is
csinálni , hogy volt tiszta a lelkiismerete , de egy dolog
felkeltette a figyelmemet , és engem megváltoztatni ,
basieie nekem egy tétel a tanárok kellett , úgy
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éreztem,plátói szerelem néhány , és ekkor , hogy jól
ment , de a hajó aztán , megragadott, és engem a zsidók
völgyben nehéz volt , miután nyolc év szabadságvesztésre
gyolcsba
,
balra
egy
hatalmas
történelem
szintjebörtönben , mert tudta mindenki, és hogy ismertek
és ezért soha nem akartam büntetni azért , száz
százalékos , azt gyakran büntetik fegyelmi büntetések ,
az egyik a testi sértés és más verbális bántalmazás az
őrök és ez hogyanrájöttem, hogy tényleg volt dolga egy
erősebb maffia , mint én , de a valóságban nem volt több
muszáj volt a könyvek és az oklevél , amitől a másság
tőlem , mert miután már játszott az igenehelyett a labdát
, hogy az én szórakozásra , mellesleg játszott mind ott
volt játszani , amiben a legnagyobb adu , amit valaha is
lehet játszani , pikk ász , néhány ember azt mondta
nekem, láttam, hogy lenne rossz szerencse ezzel a levéllel
, és diziam-nekem, hogy lehet rossz szerencse ezzel a
levéllel , változnak az idők , és ez az, amikor kezdtem
rájönni, hogy az élet nem a láncon belül , de azon kívül ,
de soha nem akartam internalizálása , de tudtam, hogy ez
az erősségem ;kezdett drámai történetet végződő
gyilkosság , három testvér és mindannyian fogyasztottak
heroint és a heroin számukra az volt , hogy szükség van a
pillanat , hogy van , függött , milyen volt drogfüggők .
De mélyen , alázatosak voltak az emberek , jó volt a szíve
, mert szükségük lehet segíteni , mert elvették az életben
, és vettem , hogy ez egy nehéz az élet , mi is azt
mondtam, hogy a rabszolgaságot , ahogy az élet tette
,minden nap meg kellett dohányzik, de mi lenne dolgozza
át .
De mindez annak az eredménye, egy életforma , az egyik,
hogy mozog az oka , mert én is ezt költészet
kapcsolatban a tapasztalat és a helyzet összefüggésében ,
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mind megkért egy verset , megírása volt , hogy a
barátnője volt, mint voltakmindig megkérdezte egy verset
, de elvesztettem magam, és abban az időben a
fogyasztás , hogy elfogadta ezt az életformát , tudom,
amit tudok, és nem vagyok hajlandó tanítani senkit , mert
nem volt tapasztalata , hogy , hogy a múltban tett nekem
egy hős valakivolt a kukába, és lehet emelni .
Mindent főtt le, hogy ez útján élményt , ahogy élünk ,
ahogy kellett szerezni a gyógyszer a dohányzás, mint aki
felajánlotta , és mivel nem vásárolni , én lettem a szó
szoros értelmében egy strici kábítószer-kereskedők
eladnikellett biztosítani nekem a napi surf porral szívok ,
akkor volt , hogy én lettem a strici emberkereskedők ,
nevezték így mindenki segíteni akart , gyógyszereket adsz
nekem eladni , és ettem , az volt alegnagyobb szabadidő, hogy bármely rabja lehet , hogy rabja a kábítószer és a
dohányzás .
De volt ismert a sportszerűség , az én gyakorlat a képzés
, mert képzett minden nap , és ez csoszogott az emberek,
akik láttak engem és rám nézett nekik mindig volt
paranoia , paranoia , amit említettem, ebben a könyvben
a bizalmatlanság , és kétséges ,mikor volt a gonosz mi
mindig szenved , az lesz, hogy a gonosz fog történni
velem .
Mindig a váratlan előrejelzés őszintén habituei- nekem,
hogy ezt az életformát , és volt nehéz integrálni
letartóztatása után a társadalmi környezet , mert ez egy
közepes , hogy tudjuk , egy nagyon kis helyet , ahol a
mindennapi élet vezetmegismerjük önmagunkat a másik
iránt , hanem fizikailag is .
Szeretnénk, ha minden parancsot, mert meg akarjuk
nyerni a jogot egy olyan térben , amely ad nekünk
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biztonságot magunkat e behelyezve a közeg, amelyben
mi mindig foglalkozik a félelem , de ez nem a félelem ,
egyszerűen Ügyelve minket , tudjuk legyőzni a helyzet
ismeretében

Néha megtörténik az életben , kiváltható a hiba ,
végzetes , az egyik, hogy meg van írva rendesen , mert
ez volt írva az a tapasztalat , és ahogy a törvényeket,
amelyek élt és nőtt.
Hogy lehet ez?
Az ész ereje mindig nyer , és az ítéletek , amelyek az élet
néha nem lehet a leginkább megfelelő minden nyom egy
tényező : a rágalmazás , a nem vicces , és nem esnek
bele a kegyelem , az egyik , hogy mindenszeretné
megvetni , hogy megalázzák ;jól érzi magát , és így
amikor hiányzik a gazdasági hatalom mindig korlátozottak
játszani, mert azt is része - ez egy játék , hogy van,
egyesek szerint, hogy az egyik, hogy tudja, hogyan kell
játszani a népszerű mondások a szerencsemeg tudja verni
minket, talán egy jó dolog , és hogy a szerencse tud adni
nekünk , amit követelünk , jó közérzet , jó magadról ,
hogy segítsen , mert azt tanultuk, hogy ez is egy közös
élet a miszüleink, testvérek, nagymamák és nagyapák ,
mert van , ez a mi generációnk , mert mi vagyunk az
eredménye, hogy hosszabbítás látni generált lények az ő
mag, vagyis tudom, megvan a képessége , hogy
megismerjük egymást ,tudom, akik a mi és a mi mindig a
mi oldalunkon , de soha nem szeretem nézni , hogy egy
tag egy család, hogy nem tetszik nekik , hogy van egy
kép , hogy megőrizze az élet tehát így a progresszió a
szakszervezeti, jóléti , senki sem szereti, ha , vagy az,
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hogy valaki, aki a család vagy valaki közel áll hozzánk ,
mert a végén , a végén mindannyian emberek , nekünk
kell foglalkozni egymással és a családias hangulat ,
néhaakár a fogadó is, úgy érzi tulajdonosai , amit
létrehozott , és ez egy életforma, ami meg van írva
minden teológiai olvasmányok , amely képes olvasni ,
vagyis tanulmány a vallás .
Mindannyian az erkölcsi tanulságokat , hogy a megfelelő ,
hogy azok, akik úgy érzik, a közelséget , így hűséges,
akik mindent megtesznek körül látva a jó, szeretteink
látni őket jól , der in der , és soha nem akarom bántani
őketa kép előtt , hogy megőrizze és , hogy azt tanították ,
az értékeket, amelyeket ők uralták nem teszi lehetővé
számukra , hogy jól nézzen ki , hogy olyan helyzet , hogy
úgy is lehet oldani nem voltak néha félreértik .Ez mind
nagyon szép, és a média is közvetíti , így egyenlő a
homlokzat megjelenik egy gyönyörű kép , szintén
nyomást gyakorolt egy hatalom, hogy mindannyian
elfogadják a kormányzás, nagyon nehéz téma , de azt,
hogy köze mindehhez , hogylesz jelentve ott, mi létezik,
akkor továbbra is fennállnak , az oktatás is adott azoknak,
akik azt állítják, hogy a tulajdonosok az ész és néha
általuk továbbított és szeretné széthúzás , ők
mindannyian a közös egy dolog , hogy : a wellness, a
jólét , hogy tudnak nyújtani a domain mindannak, amit
vágynak , és szeretnének jóléti társadalom számára , de
mindannyian éltek és felnevelt egy apa és egy anya ,
kaptak megfelelő feltételekettud előrelépni a karrier ,
melynek célja , hanem nem , de mindig elfelejtem, és
szabályozza a kép ;Megtartottam ezt a beszédet , mert a
végtelenség hatalmas ebben az életben , sokat tanultam ,
dolgoztam ki , amit kellett fejleszteni , bár ő volt a póráz
soha nem gondolta, hogy a végén mindig ambicionei ,
hogy közvetlen kapcsolatot munkatársaival létesítmények
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, ahol voltam , pályafutásombörtönben másolhatja ez lesz
a legjobb értelmeztük a szó is, de meg kell lennie , úgy
kell értelmezni, őszintén és becsületesen , hogy van az
életben .Az ehhez kapcsolódó léteznek kétoldalú
kapcsolatok kapcsolatok szabályozzák, hogy minden
nemzet , olyan ügyek, közösségi érdekű védelme
eszközök , hogy így adjon wellness így jött létre a világ ,
a szabadság a legnehezebb téma , hogy beszéljen ,tudjuk
, hogy minden a szabadságunkat , a legszebb dolog a
világon , a legnagyobb öröm lehet az embernek az
életben , hogy szabadon , tudnunk kell, hogy van legyőzni
minden akadályt , hogy van az egész élet , és nem írható
.Van egy hatalmas különféle őket , tudom kezdeni a fő : a
társadalmi jó, mi minden van egy dolog közös , mint mi
magunk , mi is csúnya , szép, nem számít , megszokták,
hogy él , külső nem minden ;Néha mögött egy jóképű
talál egy kevésbé jó oldala , de ez volt a keze Apollo , az
oldalán a szépség , le Nietzsche követtem önéletrajzában
, nincs ok a legtöbb , az oldalán a szépség egyik,
hogytesz minket az álom , ami minket szeretni , hozza
minden jó , de ott van a jól jár a gonosz , ahogy
Nietzsche létezett a dionüszoszi oldala , azaz a jó és a
rossz testesült meg ösztöne , hogyemberi , amikor arról
beszélünk összes élőlény, amelyek léteznek a föld felső
bárkik legyenek is , hogy a politikai , akár a bírák
polgármesterek , elnökei egyesületek minden lehet ,
előadók televíziós hogy a karizmája , és amelynek hálade
senki sem lehet megbocsátani , maga a szó , a
megbocsátás minden okuk , és amikor mi fel kérdéseket
meg kell tennie mindent, amit teszünk nevében azt
mondta törvények a társadalom és amelyek azt állítják, a
szó törvény.Ott volt, hogy megkapta a jogot, hogy nem
kell büntetni, és határozza meg a törvény , mert minden
elfér , bántalmazás létezik , létezett és létezik a prológ .
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És a prológ származik transzcendencia , a tanulási túl ,
mindannyian élünk , mert tudjuk, hogy a transzcendencia
több, mint jól , lehet, hogy ez lehet , hogy megtanítsa ,
az, hogy mindent , de van egy kulcsszót megjelölő
mindenez az : a filozófia , életmód , az élet élvezete az,
ami akár egy transzcendens tényezők , maradunk , és
tovább élnek ugyanúgy , alakulását a BE hoztak létre ,
hogy elhagyott , még nem teszi gonosz megáldotta jó ,
hogy tudunk gyakorolni az isteni , hogy megtudjuk , mi
sorsunk megtanultam mindent ránk hagyott örökséget
nagy értéke , így magasztalta a szavakat írnak , de ez
minden dicsőítése fenntartása hatalom és legyena
túlfűtöttség , minden ez lehet szép , ha tényleg mind
teljesült, és meg van írva nagyon jó volt .
Hogy lehet ez?
Mi lenne, belépő a legszélesebb utat az emberi rothadás,
amelyek a rabszolgák legalizált demokrácia , a használata
a helyzetet kell csatolni , és lehet alárendelődik a
szigorúbb szabályok ;néha nem reagál ugyanúgy , mint a
normál
konformista
módon
,
az
úgynevezett
transzcendens lény , az átalakulás a legkegyetlenebb
oldala, hogy ez az, amit éreztem, megtapasztalhatták,
hogy a harag egy élő támogatásélni és túlélni a látható és
so're bizonyítja az értékek a tudomány , hogy uralja a
biztonságos életmód amikor ez kell, hogy legyen , nem
tudjuk elkerülni a kérdés , mi jellemzőit , amelyek
bennünket sokfélék , de jönnek aUgyanez , ámítás , nem
több, tökéletes lények , mint bárki , mindenki tudja élni
ezt az igényt a biztosított és hiteles támogatást nyújtson
az egész lény , együttműködnek , akkor kedvezményes
hogy mások is egy jobb élet , a munkanélküliség , igaz
ügyEz egy olyan tapasztalat , hogy akkor minden ossza
meg velem , hívtam ezt a történetet folytatása lény , a
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kiterjesztése ebben a kérdésben .
Az egész akkor kezdődött a szétválás után a szüleim , én
felvették egy kolostorba iskola Hale volt a főiskola nevét ,
a nyaralás apámmal közel volt ott, de a szétválás után ne
álljon a jó kapcsolatot az apám , ésvolt, onnan , hogy
minden elkezdődött , anyám költözött be a hegyét a
szétválás után , én már kb 10 éve , amikor megérkeztem,
és elmentem a hegy, az iskola futott , nem fogadta el az
életmódon , de apanharam-én egy ártatlan , tudta, hogy
a törvény erejével is létezett , az apám volt a katonai
mert nekem az utat a történetek, amelyeket apám azt
mondta , hogy az ember , hogy integrálni kell a katonai ,
szolgálja a nemzet, kemény emberahogy már említettem
, de hagyta, hogy magával ragadja a szenvedély, hogy
szeretni egy másik nő, egy fizikailag erős jó ember ,
intellektuálisan is , ápolni, hogy örökölte a géneket , volt
neki, mint egy hős , ez volt minden a tanulás, amely
későbbvalósult meg.
Hogy lehet ez?
A domain tudtam csinálni , a különválás , mint én voltam
anyámmal függetlenné vált , anyám kapott egy szeretője
, a dolgozó ember , dolgozik a postán és dolgozik , egy
derék ember , is kezdettigen, kellett, hogy segítsen
anyám és vált uralkodóvá oka az volt, minden jól kezelik ,
Megbántam , sírt , de én nyertem , azt hiszem, ez a
legmegfelelőbb téma, szerette őket , mint bárki más ,
szerencsére nagyon jól ,van egy élet, hogy normális ,
hogy megbeszéléseket , de mindig volt ok az, hogy én
aludtam a transzcendencia akarnak többet , akartam
csinálni semmit, úgy gondolta, hogy nem volt nehéz .
Elkezdtem dolgozni , hogy segítsen anyám , de hamar
rájött, hogy nem voltam túlterheltek , elkezdtem dolgozni
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, mint Casqueiro azaz kárpitos segítő, ez az, ami a
szerkezet megfelelő formát, illetve párnázott , dolgozott ,
volt isutcám hegyén , ott dolgozott , mielőtt a Toninho fiú
az én generációm , volt néhány testvérek , de én voltam
a kedvence .
Az egyén, aki dolgozott volt Casqueiro embere
szerkezetét, hogy az berendez a kanapén , volt robosztus
megjelenést , és én már nem akartam, hogy több ,
agresszív formája a beszéd, hogy már átment ezen az
apámmal , úgyhogy úgy döntött,megfordítva a helyzet ,
én tartottam fel a progresszió az élet , nem kimért rám ,
de lehetett volna szégyent rám ezen a napon , mint
magától akarja , hogy ne bántsa vagy megsérül , de én
magam védelmében dobott kőakkora, mint egy kéz, de
lőttem eltérítette volna adni a figyelmeztetést .
Még nincs elfogadva , hogy ott legyek , én folytattam a
munkát , miután eljöttem a választás, hanem a tulajdonos
meghalt által fogyasztott HIV-betegség , a helyzet nem
olyan, mint láttam őt szenvedni a betegség , de mindig
tiszteltem őt , elvesztettem a munkámat , én kezdődött
eszközök ,azaz, a szakzsargon használják vezérlik , nem
hozott a főnökök , függetlenséget akar , én voltam a fia
egy oroszlán , és úgy viselkedett , mint olyan.
1996 márciusában azt találták , az Avenue metróban ,
volt egy sor támadások a metrón , voltak olyan állítások
bűncselekményekre mentek oda, és történt alkalommal
töltött egy psp , hogy jött kérni az azonosításhoz , és
azért, mertvolt előzménye , egy héttel korábban még a
superesquadra Benfica vádolják, hogy ellopja az olvasó ,
de a fiú , aki velem volt , Ricardo , óvatos volt ,
tapasztalatlan , jött a petefészek nem ismerem a várost ,
de ez volt ismert útmutatóvolt drogfüggő , és abban az
időben , mint én fogyasztott kokaint talált meg jó ha van
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egy biztonsági mankót , azaz én és megőrzése a jövő
számára , hogy az, hogy egy erő, a szakszervezeti
progresszió .
De most jön itt a szerkezet , az egyik fő tényező a
lojalitás kapacitás az egyes kezdődik vándor , ez hogyan
fedezte fel , amit már tudtam, hogy nem lehet megbízni ,
ha nem tudod , de a tapasztalat hatalmas volt ,
volthatalmas volt biztos magamban , jó volt ahhoz, amit
csinált , tette több fegyveres rablás , én választotta a
módját, hogy ne bántani senkit , csak a pénzt .
Mert mi ?
Élni , csatlakoztam ezt az életformát , és 1996
márciusában
pontosabban
28
azt
mondták,
az
elfogatóparancs állítólag megszüntetésére csak add
hiányzik bevezetésével ez a téma , egy héttel azelőtt
letartóztatták superesquadra a Benfica voltamaludni egy
autót , a tulajdonos volt egy Air Force alezredes , aki már
a tengerentúli , I szunyókált a rászokás van , de még
mindig a házban tipp, hogy tulajdonképpen az éjszaka
volt aRicardo , és ellopta az olvasó , és elaludt a kocsiban
, mi meglepődtünk , és megállapodtak a PSP tisztek közé
tartozott superesquadra a Benfica , de én nem
amedrontei rám , és azt mondta Ricardo ne megijeszteni
lenne , hogy erős és nemet mondania végén nem volt
bizonyíték az ellenkezőjére , de figyelmeztetett, hogy a
zsaruk tűnhet , de megnyugtatta , azt mondta neki, hogy
rendben van , túl sokat ivott whiskyt , és aludni akart , és
nem volt divatos menjek haza, ésa közelben lakott .Ez
történt , ez volt a legrosszabb kétséges , hogy az ember
úgy érzi , ha tanít , és a vonatok a jelenlegi helyzetet ,
ami megtörténhet, ezen a napon kapta el velem .Nem
tudta hallgass az én szabályt , hogy nem valami
mondanivalója , de nem voltak meggyőződve arról, és
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elment , hogy minden a jegyszedők autót a közelben ,
hogy ha tudták, bármilyen testi sértés , egy kék cd lejátszó , de mi már elkötelezte néhány bűncselekményt
előttés az összes részt vettek a rablás és emberrablás,
elment , hogy feltérképezzük a Avenue metró , a század
állt a padláson Marquis , nagyvárosi pályaudvar ,
Lisszabon kérdeztek , nem szóltam semmit , nem tudom,
a beszélgetés Ricardo , de volt egy történetemiután
átesett egy héttel korábban hasonló helyzetben , én
bíztam .
Azon a napon , elindultunk az állomásra , nem volt
mondanivalója , Bíztam a vallomásában , hogy nekem is
megússza , szedte idején az engedélyt dolgozott , de
találtam magam , hogy megkapja a munkanélküli alap ,
továbbra is, hogy a levélelmentem a kódot , voltam már
úton van, jól éreztem magam , volt nagy móka, és ez volt
abban az időben kézbesítették a bírói vette az
elfogatóparancs volt hazaértem , jött az edzőteremben,
képzett több mint egy hónapja , amikor beléptem a
bírósági rájött , amikor megkérdeztem a Marquis csapat ,
amikor megkérdeztem a Marquis de Pombal állomás nem
szóltam semmit , de a Ricardo beszéltek , folytatódott a
nyilatkozat, a vizsgálati szakaszban volt,a vizsgálat a
bírósági , volt mit mondani nekik , semmit sem sikerült
igazolni a kirívó faktor .Miért ne lehetne elfogadni egy
ilyen döntést , ez olyan lenne, mintha átadta nekem ,
talán jobb, ha más volt a hozzáállás, hogy őszinte legyek ,
a kooperatív , bűnbánatot , de úgy gondoltam, nekem az
én bölcsességet , ki akarta próbálni az igazságosság ,a
bíró, aki elítélt nekem volt egy ember, aki életben
nyugtalankodik , egyik lánya halt meg túladagolás és
egyéb fennmaradó gyerekek is ment kapaszkodott a
kábítószer , azt mondták, az ügyvéd , vagy igazat mond,
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vagy nem lenne nehéz feltörni , de én bíztamén.
Ő nem védte meg, hogyan kell megvédeni , nem ismert,
hogy a működő legitimitását feladatokat, hogy meg kell
felelniük , mint egy képviselője a törvény abban az időben
nem volt személyes ügyvédje , és soha nem adatott
nekem , én kellett felvenni letartóztatása után ,
miutánítélték miután elítélték bérelt ezt az ügyvédet , volt
minden vágyam , hogy felhalmozódnak az energia , tudta,
hogy a kereszteződésnél vallomást nem akart venni ,
nagy árat fizetett , hiányzik az együttműködés , és
foglalta össze mindent , hogy én nagyelítélését is
gondoltam még ölni.
Szomorú nap ez a számomra megesküdtem magamnak,
hogy túlélje a válságos helyzetekben , amelyek tűnik
számomra , volt a kezdete a végén mindent , én
elvesztettem a szabadságot már egy ideje , vett egy
nehéz lánc és sikerült túlélnie .
Itt volt az ideje , hogy nyerni tudtam meg a művészet
önvédelmi emelheti át rajtam , mindenki tisztelt engem is
adminisztratív hatalom , amely feladatokat lát el a
börtönben , mert ezzel , ha lesz valami , amivel dolgunk
van , aztulajdonosai a darab , azaz, hogy a saját területén
, hogy uralja , azt gondolják magukról, így azok
megparancsolta , hogy amit tenni kell , hogy továbbra is
az utat a hűség, függetlenül attól, hogy hogyan tűnhet ,
lehet , és hogy mindenlesz, de van egy leigázása amely
kizárást gyakorlása során ebben a helyzetben úgy
gondolja, hogy lehet a helyzet urai , nem mondott le ,
hogy egyszerűbb és aki élni , ez a prognózis , hogy mit
tanult és katasztrófákelkötelezett , nem egy, nem kettő ,
nem négy , sokan voltak , igen eltérő nevezte őket a
keresztre feszítés a legnyomorultabb , de én felemeltem a
morál , mert mindig emelkedik , az egész kezdődött az én
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belépési amikor megkaptam az IP-Len volt csúnya ,
nagyon nehéz , tele voltam düh és a vágy, hogy nyerjen ,
még gondoltam menekül , ha volt lehetősége erre,
sikerült tartani engem , mindez azért, mert tudtam
tiszteletben tartják a veteránok , akik ip , és ők voltakaz
igazi pillére , hogy megtanuljam életét magányosan ,
guerreei , küzdött , tudtam , ha nem lenne annyira lenne
szabad elfelejteni , minden eszembe , mindenki szereti ,
hogy emlékeztessen , én voltam a funkció a kép lett egy
sötét vezetője és a hidegnem tudom, a szeretet és ez
hogyan nyerte dicsőség a láncot , hideg volt
cselekmények akik tanulni élni , és továbbra is a csúcson
földet nyerni .Gyorsan bizonyította oktatók , dolgozók , az
őrök és a közvetlen , hogy segítsen nekem megnyerni a
helybeliekkel , úgy éreztem támogatást csak nézte a idő
és a körülmények segítség sem volt barbár , mi történt
nem történhetett volna meg , én fordult az ördögmagam,
de nem kereste a bajt csak azt akartam élni és túlélni ,
ideje volt a feltétele .
Isabel volt az iskola fő , melyhez tartottam az egészséges
és élvezetes tekintetében elkísért mindig segített mindig,
de később jött vált a düh bennem , de mindig tiszteletben
tartják.És ez volt köszönhető, hogy az erős nyomását,
amely fejt ki a közigazgatási rendszer kinek neve
igazgatója, John g .A férfi , aki azért jött a tengerentúlról
, megúszta , amikor a meg akarta ölni , a történet ismert
, már több éve felelős a közigazgatásban a len , amíg én
transzfer , tudtam, hogy amíg az ember volt , aki tudott
beszélnivolt kommunikátor lett érdekel a téma , játszott
fájt nekem , talán a hiba a képviselők, én jól tekinthető
szakmai ciklusban , a szint a társaságot minden tisztelt
engem , és ez a rendező akarta, hogy a karrierje csúcsa ,
hogy van, itt vagyok, hogymester, itt vagyok, hogy nyerni
minden áron , minden rendben lesz , mert ez volt a célja ,
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többek között tudott többet mondani .Ennek egyik oka az
ő kiállt volt több a kábítószer-kereskedelem , élvezte segít
szenvedélybetegek , de szükség pénzváltó , játszik a
törvény , volt egy könnyű eset hatalom elbírálására
alkalmazása bizonytalan és feltételes kimenet ésnyitott
rendszer , nem volt rossz fiú , aki megy csak a nem
degenerált , és úgy döntöttem, a nehezebb utat az is,
hogy senki sem szereti , hogy kövesse , de én úgy döntött
, hogy kövesse , kövesd az utat, én eleve elrendelt, ha
beszél a célállomásIdőnként hit , nem gyalog nagyon
messze a valóságtól , volt sok álom , mint egy gyerek, és
az álmok készült egy rémálom , egy passzus a sivatagban
jósolta , látta a jövőt, de én minden ábrázolta egy álom ,
azért jöttem , hogyfigyelés boszorkányok , akik
becenevén mint , átadta nekem álmodik , mert el kellett
telnie , a hatalom a nők nagy volt , segített , de a
kíváncsiság ébred, következő letartóztatásom volt nagy
vita a bátyámmal , és azt akartajobb, mint neki , az
egészséges verseny és ott akart lenni , mint én .Abban az
időben , mentünk vadászati víz ellen kígyók a cél , mi
lenne játszani snooker időnként kemény ellenfelek , de
nyertünk mindig, tudtam, hogy jó ;ma hadsereg
hadnagya .Apámnak sikerült a közvetlen segítséget , hogy
tudnék adni , nekik , segített neki a képzésben , mindezt
azért, mert abban a separação.estamos közepén
belépésem len, bátor volt , csak belül az őrök quiseramtudom, hogy a háttérben , volt egy rendes bejegyzést , ha
beszélünk a környezetre éltek volt kereslet környezet ,
mind az őrök és a rabok akartam nyerni , létezett egy jó
rendező , Manuel , de korrupt volt , de nem árt
senkinekkorlátozódott győztes és a munkáját végzi, és
segített három évig volt joghatósága alá tartozó ennek
igazgatója 1996-1999 -ben eltávolították a igazgatói
posztját , de töltött a községi tanács elnöke , de soha
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többélehet megszabadulni , hogy került ki őt vászon, jó
ember volt , szerette volna a jóléti minden , és
ugyanakkor nem ártott senkinek kellett dolgoznunk kell a
szárny b tekinthető a gyilkos szárny, becenevén gyilkos
szárnyaz összes infrastrukturális és kap egy látogatást a
szalonban a lezúduló víz volt a hiánya miatt skálán
infrastruktúra kellett nyitva esernyő, mert élt a korrupt
módon , hogy a ponta rendező elfogadom földelt
javaslatot pénz, ami feltárja az általános iránya a
büntetés-végrehajtás , megúszta is , a javaslat alapján a
képzési helyszínen a megállapodás , vagyis a focipálya
sáros volt földúton , bue nehézvolt a beceneve is tudnál
hívni esguiça , de jó volt túl tudott járni , tudta, hogyan
kell manipulálni a rendszert , hozta a korrupció kihívás az,
hogy az idő maradt, hogy a közepén a büntetés egy
mondat 16 év , nyolc betartja a bizalomtitkos , de ez nem
a végén a legjobb módja , mert voltak olyanok, akik sem
esett bántódása , valamint volna , hogy része legyen a
rendszer , a rendszer úgy van beállítva, így kell indokolnia
, és vele együtt ment fel a másik évben voltharmadik éve
voltam Linhó jött az igazi dilemma a korrupció
értékesítési kábítószer által engedélyezett felső vezetés ,
az összes manőverezett használja a rab bizalmát , erős
volt a kábítószer-kereskedő , aki elterült az életben a
kábítószer- eladás a névez Louis tornyok , még tett egy
gyermeknek a láncot , volt egy javaslatot, hogy a cég
hagyja , és töltse ki a zsákokat fizetett döntőnek , azért
jöttem , hogy meghívást ott dolgozni , nem fogadta el azt
a tényt , hogy a férfiak , akik ezt a feladatot, afizetést
engedélyezhet a kábítószer , és ők voltak a pénzt, amit
hamarosan át számítógépen keresztül , ez az, amikor az
igazi probléma történt Manuel t .Vezető addig ;nem volt
sok köze volt egy felmérés a bírósági volt céltudatos
értelme a szállítást , akkor tisztítsák meg a képet , de
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nem sikerült , minden, bement a bíróság a bárban , a
vizsgálat a bírósági vádolták , és a rengeteg bizonyítékot
,de én nem tanúja volt, nem is hívott fel rá, még nem
sokat mond , csak védi a babát , úgy éreztem, többet ér
manear az oka , nyerhettek valamit belőle , hogy engem
hallgat , gonosz tudtamazt , megfizeti az árát nehéz
feltörni .
Sparrow őr engedték ki a börtönből szolgáltatások , az
Amorim vezetője volt a korengedményes nyugdíjazást ,
Manuel t .Mégis sikerült elérni az elnökség a plébánia .
Volt irányváltoztatás, John g .Ez volt a következő nevet ,
hogy követte a közigazgatás ep volt olyan törekvés, túl
nagy még a kontextusban , hogy hogyan kezdődött a
munkálatok a kórteremben , hogy b átalakítása
feltételeket , fele az egyházközség zárva volt a
munkálatokkal, én voltam a cellában Carlosvolt a fia anyja
egyetemi tanár , titkára volt iskolaigazgató , de ez egy
drogfüggő , időről időre , ellopta a táskát a tanár , hogy
van pénz fogyasztani , volt egy krónikus drogfüggő
éreztem részvétet lényének , merthogy tartod vesztes ,
nem tudott fejlődni beletörődött , hogy a fogyasztó , de
okos volt , volt egy okos ember csak kereskedik fekete
piacon , hogy elküldték , nem volt probléma velük jött
kérni védelmet, amikor vele voltam a cellában ,de ez
vicces senki sem mondta nekem , vagy pénzt követelt ,
adósságok kellett fizetnie akkor is megvédte őt, de
elárulták hagyott egy heroin adósság az ember, akinek a
típus megvert adósságok , azt elfogadta, és aadó, nem
féltek, mert a heroin engem egy vad , teljes uralom , ez
volt onnan , hogy kellett vennem egy nehéz az élet , hogy
kiváló volt a csúcsa az én haragom, hogy valaki szenved ,
mert minden adott nekem az oka , voltkülönböző
közelharci harcol , nem tudta , hogy nekem kerestem az
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okát , minden volt szükségük , miután a támogatásunkat
és eladni, és jó magukról , volt szabad heroin elég nekem
, mert nem volt látványos a számok , volt párja voltbarát
és megvédte az okot, de volt egy nagyon bátor dolog,
hogy senki nem mond ellent nekem is , hogy a heroin
használata .Mindannyian megtanulták tisztelni engem
voltak a srácok életében bűnözés , mindenki tudta, hol
voltunk közepén helyezkedik el , tiszteletben tartották
magukat gyűlöltek , felajánlotta nekem a heroin menni
tanulni , volt az egyetlen módja , hogy hittemhogy egy
egészséges megszállás és megtanulják , folytatása volt a
fogyasztási ciklusban volt jó érzés , használták , és elvitt
az akarat, hogy etetni és szex , ez volt az ideális módja
annak, hogy időt tölteni a szabadban nélkülembeszélgetni
a problémát, hogy a szex és a takarmány .
Kerültem be a zsidók völgy 1998 , szedtem egy asztalos
természetesen nem azt a következtetést értem el tíz
hónap után visszatért a vászon.
Elmentem közvetlenül a büntetés -rendszer hívták 111
kemény rezsim , ahol azt várjuk , hogy a vizsgálat adhat
a szankciókat vagy fegyelmi következményei , fizetett ,
kifizette az árat jogának igénylése hogy nekem kellett az
volt, hogy TV , rádióde nekem elvitt mindezt , és
mindenki ismerte a nevét kiáltotta , hogy én televízió,
Susana már felajánlotta nekem az én anyám ,
fantasztikus volt , mert a televízió mindig is a mobilomon
.Néha találta vette arra törekedett, hogy ez , béreltem ,
hogy energiafogyasztása a napok, amikor úgy éreztem,
gyenge, de volt egy végtelen szeretet neki , hajlandó
lenne megölni , ha valaki elrontani nekem , én tettem egy
párszor én nem érzemjól .
Beléptem 111 meghallgatta a fejét a lánc , a fej Amorim
leszármazottja Mozambik, de a portugál , egy magas,
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karcsú, de ez nem volt rossz ember, csak azt akartam ,
hogy uralja területén , azt akarta, csendes , így ő mondta
nekem megállígy beszélni , vagy mi fog unatkozni , igent
mondtam volna húgy fel volt ez , abban az időben
hagytam főszerkesztője az irodában , vagy az asztalától ,
már szolgáltatás sok évvel ezelőtt , a baptista őr,ivott
sokat, de őszinte , nem akarta a gonosz senki nem volt,
mint a főnök , szeretett volna egy egészségügyi ,
meglepődtem ez az őr , megpróbált támadni engem nem
sikerült, a legtöbb volt néhány őrök , akik ott voltak a
helyszínen , és látta, hogy a PBXzavartság , rodearammegpróbált engem megütött megint nem sikerült , tartott
néhány percig , de a ragaszkodás a velük volt erőm volt,
aztán jött egy őr már a ház az ő 50 éves , a Vasgárda ,
beszéltvelem , azt mondta nekem, hogy hagyja abba , és
senki nem árthat nekem , de én már megverték
Keresztelő őr, és a fejét a lánc, a Amorim főnök , nem
okoz nekik hatalmas horpadás , tudtam, hogy el fogja
veszíteni , így ő mondta nekem , akkormegbilincselték a
biztonsági zászlót , megbilincselték, a jelenléte a fej , ő
megrendelés , elrendelte, hogy a Vasgárda és elvitt
engem a biztonsági zászlót , a főnök azt mondta, hogy a
bilincset , és azt mondta , hogy a sejtbe ,
mintbiztonságban lesz program , amíg a vizsgálat be nem
fejeződik.
Őszintén szólva, én kerestem az emberről , az volt az
ember volt főnöke , példát , mint az intézmények , hogy
képviselje az erők az elnyomás , jól kell szabályozni, hogy
az összes , hogy mindenki jól érezze magát .Számomra ez
volt a legnagyobb emberi fej találkoztam , ragaszkodni
büntetést logikus lenne , kellene fizetnie a törvény maga ,
hanem megnyerte a tekintetben , bízva , hogy belépjen a
közvetlen élet- , amelynek túlélni még a láncon belülélünk
, az úgynevezett ez az a hely, barátságtalan , amennyiben
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megegyezik kifejezést magát , egy olyan helyre, ahol
nincs semmi , mi életben csak élni, de el kell hinni ,
hallotta a gyilkosság , nyomon követte több mareações ,
ez aszó szleng használata bűncselekmény , vagyis
pontosan a gyilkosságot, így én is elkövetett néhány
szituáció, ami aligha tartozik a börtönben , valamint a
rasta Hugo , rasta becenév lépett a 16 éves a láncbanélt a
magyar környéken , találkoztam vele , amikor teljesülnek
a büntetést a biztonsági zászló, láttam egy fiatal férfi már
volt néhány évvel vászon , és elkapta a kapcsolatot ez ad
nekem egy cigarettát , de meghagyta alátni, mert mi
voltunk muitashorasfechados , foiumconhecimentode
körülményt nem egy időben , jól látta őt ott, ott volt a
szárny b , a szárny gyilkosságnak számít , ő volt a
kórteremben , egy csendes szárnya ad otthont rabok, akik
dolgoztak , és azt akartalehet nyugodt a börtönben , de
voltak a fogyasztók , kereskedők , és volt egy, még
mindig beragadt , mint a neve is dauphin , elmagyarázom
a történetét , aki odajött hozzám , gyorsan észrevette,
hogy először találkoztam vele , ravasz volt, chavalo jó, de
ő vette a vad gyermekkori is , ahogyan a szüleim , nyúlik
vissza Cape zöld, keres nekem egy jobb élet , a
történelmi kötelékek , hogy létezik a tudás és láttam,
mint például volt a keménysége éltnem Életüket , hogy
nagyon könnyű volt , kellett élnie a magyar
szomszédságában , egy olyan környéken, az emberek
többnyire érkező Cape Green, az építőiparban a házak
nem voltak túl jók , de az általuk kínált minimális
feltételek nem alszik az utcán , vana mennyezet, a
nyomor is volt az oktatás , a házak tiszták, és megvolt a
saját szobalány , aki egy igazi oktatás , de van , volt a
társadalmi egyenlőtlenség , keményen kellett dolgoznia ,
és ezek az emberek jó emberek , szerették
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De jött tart sokkal tovább , a mai napig , de aztán azt is
fogyasztott már heroint , és ez az, amikor eszembe jutott
már láttam a kormányos, ha lenne sötét -business , a
fekete piaconminden rendben van , hiszen senki nem árt
senkinek , egy őrült időben rájött, első látásra , hogy a fiú
okos , lelke volt , a megjelenése volt egy nagy rasta , vad
, de jól kezelt , ez volt a képaz első alkalommal , amikor
megláttam őt, és rájött, hogy egy fiú a társadalom
szemében , úgy tekintettek, mint például a betyár , aki él
a társadalom peremén , de mindannyian szeretnénk ,
hogy egy garantált jólétius tudjuk biztosítani , mert mi is
vigyázunk jóléti , emberi egyenlőség , amely méltó
mondván, hogy mindannyian együtt élni mindezt alkotunk
, de azt is tudjuk , hogy a jól jár a gonosz , a
műveletekfennállhat , hogy a nehezebb utat élni , ő már
át a szárny mentén szárny b volt a cellában az enyém
mellett , ő volt a pici a cellában , a másik zöld-foki ,
dühös is volt már a cellábanután egy ideig a megfelelő,
tudta, hogy a sejt számára hosszú ideje már , volt , hogy
a különböző történeteket mesélnek majd a történelem, a
pici , hogy másnap reggel az éjszaka , a transzfer
jottányit vissza az osztályra ,már kötött megállapodást az
irányt , a közös munka mindig bekerülni a másik a fejét a
bika, a másik mondata is használják szlengben azt jelenti,
hogy hagyja el a többi akasztás , neki, hogy mentse ,
nem árt látták közepén volt , és dávamo- számunkra isde
Hugo volt a szárny b , hogy este beszélgettünk Pudemo
velünk érintkező ablakot, így nagyon közel álltunk , és
hallottam, nagy a zaj a cellában , megragadta a
figyelmemet , a láncon belül van, hogy a megítélése
veszély az, hogyez tesz minket élni , és hogy segít
nekünk nyerni , elvezet minket a lélek híján lény , a lélek
, hogy mindannyian szeretünk megtestesíteni egy erős
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lélek tele bátorsága és ügyessége és ravasz .
Azon az éjszakán előző másnap reggel beszéltünk az
ablakon keresztül , ahogy hallottam zajt megkérdezte :
- Ki az?
Hallott már a zaj történt , azt mondta nekem :
-'m Hugo , itt vagyok több jottányit.
Ez volt a módja a szankció , az a tény , hogy általuk
elkövetett azon a napon adták át az osztályra, b ,
szokásos volt ekkor azt mondta nekem, amikor nyílt az
ajtó ebben az esetben a sejtek gyere velem a kórterembe
, de azt mondta,nekem, hogy maradjon csöndben , de azt
hittem , ez volt a Hugo volt a sztár , volt az az ember a
pillanat , volt heroinfüggő emberkereskedők adniuk nélkül
kábítószer pénzt , volt kötelező, azt követelte, hogy az
egyiklázadó fiú egy hatalmas módon , ez az, amikor a
támadás történt, én nyitva hagyta az ajtót nem ment el ,
de tudtam , hogy eljön , tudtam, hogy volt némi parazsat
a szárny , szlengszót is a szén , amely lehet érteni,a
zsargonban a bűnözés egy rutin esetén a séta az esőben
nedves lesz .
Miután elhagyta a cellát , nem az én szokásos rutin
figyelembe reggeli, aztán megy a vonat , megy az
iskolába , iskolába menni aznap reggeli reggeli, furcsa ,
hogy nem látod, mert én rutin volt, ez volt keresniis rabja
volt , de nem volt igazán rabja , de már készül a rablás és
már kikényszerített pénzt a délelőtt folyamán jött, hogy
elmondja , a fiúk , akik egyben a fogyasztók hívták
piranhák , keresek életét oly módon,őszintébb , de mindig
félrevezető, mert a függőség is vezette őket erre , a Hugo
volt a biztonsági zászlót a pici , de megjelent egy másik
Zé labdát , angolai élt chelas soha nem volt jó "érzés "
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vele , mertadtak egy melegítőben nadrágot , Emilio
magas környéken , és azt akarta lopni Emilio , tudta,
hogy a nadrágja enyém okozott nekem többször is , de
soha nem hívott , soha nem adta fontosságát , hogy volt
egy nagy harc Emilio környékenmagas nőtt még ott a
tetején környéken volt, lerobbant, ugyanazok voltak
létrehozását , és azt akarta , hogy megvédjék azt sem az
enyém volt , meg akarta védeni a megtiszteltetés, hogy
egyházi szempontból a gyermekkori kapcsolatot , majd
ezt követően több más , a próféta , aki szintén
aszomszédsági és ott volt, hogy adott nagy harc :. Zé
labda volt robosztus súlya körülbelül 90 kg Emilio volt
száraz férfi , afrikai jellemző , mint soványabb volt
megvédte a becsületét , szemben a helyzet , Ze wantedlabdáta küldő , a 3. emeleten volt, ahol mi adta a vita,
nem volt könnyű , de tudta, hogy a ravasz élni és túlélni a
kérdést.Miután a labdát Zé megtették a nadrágot
melegítőben , és velük szemben tárgyalt ;Tudtam, Emilio
nyerne , de soha nem gondoltam volna végezni, mint a
Billy labdát akarta küldeni , 3. emeleti , megragadta a
lábát , Emilio tette , amit tanultál , az utóbbi esetben , azt
, aki engemkivéve , megragadta a nyakát kénytelen
megtörni , vagyis a pillanattól kezdve, hogy megragad a
nyak nem nagy, volt egy fogódzó arcok vagy belép a
sejtekbe , bármi legyen is az , és nem kínál nagy
biztonságot , ebben az esetbenlett a kiszámíthatatlan , az
első pillanattól kezdve azt hittem, hogy le fog esni, hogy
az előrejelzések szerint előre az akció , de aztán azt
gondoltam , és még volt néhány másodperc , miután látta
, és a tervezett , és gondoltam, ez nem történhet meg ,
de ez történt , azEmílio megragadta a nyakát, és nem
engedte el többet , és arra kényszeríti a labda joe volt ,
aki egyesítette a két monumentális erők , nem fut el , ha
ez igaz , hogy mindig is az oktatási , leesett a 3. emeleten
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a gondolatkár nagyobb , még gondoltam egy részük meg
is halhat ebben a helyzetben , de szerencsére sikerült
megmenteni , a vis mindig nyer azt hiszem, ez az élet ,
most már futott egy kicsit a témát , hogy magyarázatot
adjon egészen ez történtebben az összefüggésben , hogy
mi mindig találkozáskor, maradjunk a kapcsolatot , mert
mi
segítségünkre
beszélni
,
hogy
megvitassák
helyzetekben minden jó, ha láttam, és kész ilyen módon ,
akkor még egy életet kapcsolódik a kábítószer-függőség ,
de úgy érezzük,nos, azért, mert mi függ a gyógyszer , de
vannak emberek, akik tárgyalt téma nagyon különböző
témákat , a banális téma, a legegyszerűbb , mint a
labdarúgás a több tudományos, olvasunk elég , hogy
megbeszélhessük, később, mindig is erős volt olvasnimost
követelt és több ezelőtt itt, csak meg akartam mutatni ,
hogy miért mondom , soha nem volt jó " érzés" Billy
labdát, a labda ZE bal karját , Emilio nem történt semmi ,
nem sérült meg , de ez volt az a nap alszika kórházba
megelőzésére .A ZE labda még mindig mintegy 3 héttel a
börtön kórházba , akkor őt a karját platina, volt a
legnagyobb betegsége volt , én őszintén örülök, hogy
meglépett , én elengedtem a keresetet , de tudom, hogy
mindig kaptam az ellenszenvnekem, de készen áll ,
megértettem a helyzetet , járjon.
Ez volt az a nap , reggel , talán lenne 11:00 is Zé labdát
kiment a biztonsági zászlót , tudtam, hogy Hugo volt vele
, látta őt egy párszor , volt a biztonsági pavilon vezetett
szankciókmerevebb börtönben azt jelenti hívják béna , az
elszigeteltség , nem kell, hogy bármi a sejt , kivéve, ha az
alapvető dolgokat , teres egy törülközőt , a teres lapok ,
teres egy könyvet olvasni , akkor nem lehet öngyújtók
cellát, és akkor van zárvaa nap 23 órájában , mindig
nehéz legyőzni , de csak nekünk megszokta, hogy ezek a
szankciók , mert már túlesett előtt , élő büntetést , a
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büntetés legyen az élni ezt a helyzetet , de nem tetszett
így élni , tudtuk,hogy azok, akik séta az esőben nedves
lesz .
Minden baj volt, ezt, és elvégezte a büntetés és a dolgok
ez így is marad , de nem a Hugo támadás szúrta meg
kétszer a gyomorban a trónörökös , kezelni a rossz ember
, hogy ellopja a kis , néhány gramm heroinés körülbelül
30 történeteket , ami körülbelül 10 gramm , egy ember,
aki fizetne az ára a dauphin becenevet, a mancsok , láb ,
mert letartóztatták támadást a vonat , tett egy halott volt,
sokat beszélt , és időpontjában ismert , egy támadástop ,
mert részt vett egy csomó pénzt , volt egy borsos
összeget akkoriban a konvojokat hordozó pénzt a bankok
közötti Sintra Lisbon .A támadás történt még ott kívül
Sintra vonat lisszaboni és ott volt a halott , de soha nem
sikerült bizonyítani, hogy ő volt az , aki elkövette a
gyilkosságot , a bűnözés , sosem tudták bizonyítani, hogy
ő volt az igazi vezetője a gyilkosságot, de elítélték , és
több mintbörtönéből szállítás során számos razziák ,
amivel jött , és elkapta a gyógyszer , nem adta a drog
bárki nyer, hogy van, aki eladta , ő tartotta a drog maga ,
elintézte széfek a sejten belül , csak a chibadela tudtak
ottjönni , de ez most .
Mivel ő a rák beceneve kapta ezt a becenevet által nem
forog senkinek nem ad senkinek , tudja, hogy egy kézzel
lehet mosni a másik , hogy van, lehet hogy a win segíthet
, haemberek megkérték a segítséget, és Hugo egy
kemény fiú kapaszkodott .Ezt követte egy sorozatot az
események után , Dauphin került át Coimbra , apró kis
értékű zsidók azonban én is ;volt 1998-ban pontosabban
június 27. volt elválasztott engem Hugo volt egy másik
cellába , voltak tényezők vezettek erre , mások saját
társait , akik iránt mutatkozott piranhák , mert minden
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nap kirabolták mintegy 3040 gramm dohányzás és a
fogyasztó , vonzotta a tömeget , mert állandóan orientált
, az úgynevezett sorozata a drogfüggőség és az akkori ,
amikor elhagyta a sánta , úgy döntöttünk, hogy marad a
cellában van, de ezek a piranhák mindig tudott rosszat
rólammert nekik én inkább egy bump az úton , elvitte
őket kígyózik a szobában, mert tudták, hogy én voltam az
igazi ribanc , vonzotta a barátok , mert tudta , hogy
nekem a nappaliban .
Tudta adjak a helyzet összefüggésében gondokat , és azt
ezek az emberek , akik éltek az ilyen körülmény velem
abban a pillanatban , azt mondta gonoszul velem , beszélt
rosszat rólam , mindezt annak érdekében , hogy hasznot
abból, amit a gyerek rendezett , szerette volna a
figyelmetés azt akarták , hogy a reflektorfényben őket,
így ők lehetnek azok jó, hogy van , mindig hozott a surf ,
én nem zavarja , hogy jól tudta életben volt, mint
mindenki azt akarja , hogy jól és légy hálás a jövedelem
javárasaját, de mindig azon valaha szükség van , akkor is
szükség van rám , mi lesz a United Force , azaz
biztosítással , ha volna egy kis seregét a segítségünkre ,
de azt is meg kell fizetni, és ez volt az az időkerültem ,
hogy egy tanfolyam a zsidó völgyben , már két -három
hónap működés , ha a rasta Hugo került át valley of zsidó
érkezett kaptam rá, mint egy testvér , a barátság , hogy
már volt vele , hogy négy szárnyavölgy zsidó szárnyak a,
b , c , d , találtam magam d volt a kórteremben a
Dauphin már átkerült a Coimbra , hogy a zsidók völgy és
ez az, amikor azt mondtam , hogy Hugo ha akart maradni
a mobilomon ,akart , de nem volt más kérdés, hogy attól
félt , mert ő már megpróbálta megölni a trónörökös
gyolcsba , amellett, adott neki két leszúrja akarta küldeni
a férfi a 3. emeleten ide, és unokatestvére , Bento ,
megakadályoztaerre, de nem akart velem maradni a
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mobilomon , nem azért, mert nem akarta , de félt a
bosszú a dauphin , már megtette néhány dolog börtönben
volt a tekintetben , olyan ember volt, aki könnyen
megbosszulta ismert , mint olyan , demondtam neki,
felejtse el , hogy a férfi nem fog sikerülni neked , senki
nem fog bosszút állni , jó volt a kapcsolatom a Dauphin
mondta neki többször is , hogy nem tetszett , amit
csináltak vele, és azt mondta nekem, ő már elfelejtette.
Én véve a kurzus , és ezek az átutalások érkeztek a
vitorlázás történt Linhó rasta Hugo és a kadétok vádolták
egy gyilkossági ügyben , hogy történt ruha .Mi nagyon
fiatal gyűltünk len említhetném a nevét őket , de nem
fogom csak megemlíteni a nevét néhány , a pici , a
Johnson , az igazi focista, képviseli az összes megadott
lánc , ahol volt , vagy telt , tonisirály, már át a szintén
miután
többször
elleni
támadásokat
Linhó
az
emberkereskedők , szintén ZE , ennek éltem elég neki ,
hogy nem tartóztatták le , élt vele egy fedél alatt , a
umasraparigas , chavalas voltén volt az övé.
De a kíváncsiság ezt a történetet fordított nekem , sétált
egy lánnyal, aki megette a ló , és ő prostituált magát ,
hogy az ügyben az a két prostituáltak , nem tetszett élő
függ a nő, de tetszett , amennyiben élni vele .Csak
fogyasztott kokaint idején , nem vette nagyon jól lány
heroin és a kokain , de megtartotta a kapcsolatot , tetszik
neki, és a tó Zé és ana is drogfüggők és a kíváncsi ez a
történet, hogy én mindig azt mondta , hogy tó Zé neki,
hogy hagyjaa ló, mindig azt mondta, nem használnak
heroint , később jött hozzám , hogy megengedhet
magának a láncot, és abban az időben voltam zsidó
völgyben , ott voltak a rasta , a pici élt fel a jó idő , nem
volt sok sok anyagpiacon, azaz , volt egy csomó
gyógyszer és a zsidók völgy tiszteletben lánc , amelyen
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keresztül sok embert ítéltek maximális büntetési és
mindig volt egy híres, hogy egy veszélyes lánc , mindig is
voltak és vannak történt gyilkosság, szóval ez egy
láncegy nehéz hírnevet .
Mivel volt egy csomó anyagot a piacon mind meg akarták
eladni kell ellátni több jelentős, ott kezdődik a vita a
Dauphin és az igazi Pinocchio találta magát letartóztatták
a nemzetközi kábítószer-kereskedelem , az volt a kartell
vezetője, és ahogy a férfi már volt egy rekordaz északi
láncok Portugália déli , és ekkor kezdett újra nem akarja
látni , vagy tudni .A Pinocchio fizetett Hugo egy csomó
gyógyszer verni a trónörökös , belépett erőszakosan
bántalmazták a férfit az öltözőben , nem a kedvéért az
irigység ;A Dauphin eladta a nagyobb csomagok és
gyengébbek voltak , ezért a Pinocchio fizetett verte a
trónörökös .
Ez egy olyan esemény volt , ami nem volt túl kellemes ,
de eljött az idő , hanem volt egy belső nyilvántartás és
már szolgált több büntetések , elkezdtem problémái ,
kezdtem, hogy üldözi egy Marcão becenevet egyéni találta
magát csapdábamert megölte a testvérét , és hogy
szükségem van , hogy dohányzik minden nap kezdődött a
gyűjtemények és egyike volt azoknak a gyűjtemények
Marcão megjelent , nem akarta, hogy hadd vegye el a
pénzt , ő megtalálta a megfelelő , mivel nem volt több,
mint évmentem rám a bárban , amely el akarta kerülni ,
hogy ne vegye el a pénzt a gyűjtemény, mert ő is ott volt
, hogy megkapja a pénzt .Volt egy szóváltás , amelyben
megmutatta a fizikai erő , de nem történt semmi mentem
ki om én pénzt, csak hogy ez volt a kezdete , hogy az
ellenség , azért jöttem, hogy nem egy focimeccsen , ahol
részt vett a térfogatadohányt a csapat, amely megnyerte
, ő volt az ellenfél csapata találtam magam játszik a
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csoport , hogy jött a len , az enyém készítette toni sirály ,
Jorge , a Joe Louis és a sportolók és tudtuk, és a
játékszerettünk volna nyerni , még ha volt alábecsülni az
ellenfelet, és ez az, ami történt , elvesztettük ,
elvesztettük a játékot, mert én voltam a vezetője a tétet ,
vett részt a televíziós mohóságon , hogy a hangerő , amit
elkövetett Ramon ,a cigány , hosszú volt a rekordok
ember volt sújtotta a közepén , mint nem akarja
elveszíteni azt mondta nem fizet , akkor chatearam
minden hozzám , és követelte, dohány térfogatát , de
elhallgatott , ez volt tehát, hogy ez a fickó Marcão
továbbazt akartam mondani , hogy a hangerő és
elfogadásra, mert nem volt okuk volt kombinálni a játék ,
volt egy sportoló , mindig harcolt a jobb és a problémák
elkerülése érdekében , amikor úgy volt , hogy elkerülje
.Folytatódott, de ez a fickó mindig folytatódott akar
provokálni engem ;Van egy nap , hogy én menni
folyamán asztalos , volt, hogy miért ment oda , hogy a
zsidók völgyben , ezen a napon az elkerülhetetlen történt
, az őr volt számomra nyissa ki a cellát , ez volt ritka
kapok a sejt ,de ez a nap volt csalódott , nem szívtak elég
kábítószer volt elhagyni a fokozatosság leereszkedni a
tanfolyamot, és fedezi tűnik számomra Marcão , kaptam
egy rohanás , mert az volt csalódott, és mivel volt egy
története , provokatív alászámomra nem haboztam
desferi egy ütést , és hogy reagált , de esélye sem volt
már tanult , harcos volt , de kétségbeesett volt, hogy
provokálni , hogy mi történt , szenzációs volt , azaz nem
teljesítik semmilyen büntetést , mert ott volt azon a
napon avezetője a kórteremben , Eduardo , az volt a neve
, a férfi körülbelül hat láb magas , fizikailag erős ,
becsületes ember volt , aki igaz ember volt , és hagyta
annyiban.Én továbbra is a természetesen mindig
figyelmes, hogy bármilyen támadás az ő részéről , mert
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tisztában volt azzal, amit tett néhány alkalommal
provokálni velem , és mint ilyen , precavi nekem , hogy
mi mindannyian van az ösztön , a józan ész nevezte a nők
hatodik érzéke , dea férfiak is van .A hatodik érzék
váratlan , tudta, hogyan kell játszani, és tudva lény és
tisztelet , semmi sem történt azután , megpróbáltam
követni a vezetést , de nem tudott, mert a szívem erős
volt , biztosították Hugo rasta , az egyik legelismertebb
férfiakideje , hogy éltem magányosan , nem csak úgy az
első , mert az első , I ;mindent megtanult , a bátorság,
hogy megjelenik , ahogy volt a bátorság és már én telt el
, felszívódik , felszívódik a bátorságot, hogy tudom, hogy
volt egy harcos , hűséges férfi, egy költő , egy férfi, aki
szerette a költészetde még ez jobb voltam , mint
ő.Szeretném hallani , írtam sok verset , egy dedikált
azokat neki , én voltam a legjobb , volt karizmatikus
alakja a kor, amelyben ő futott , ravasz volt , erős volt ,
már lakatlan , megvan a bosszú a közepén , ahol élt, a
többibörtönnépességet , fogott sok , de ez volt minden
békés emberek , akik dolgoztak , de én nem.Mikor
abbahagyta a munkát , és átvette a természetesen lettem
, amit nem akar válni az oroszlán a sötétség ,
visszatértem textília , ez az, amikor mindent haladt , mert
én érkezett haza , ahol én lettem volna , és már
elsajátította ,volt megerősítési lényem , az újjászületés a
területen , amit valaha is volt abban a házban , mert ő
tartotta a tekintetben , nehéz volt feltörni , ezért úgy
döntöttem, hogy keresse meg a legegyszerűbb módja,
hogy túlélje a nehéz , hogy én találtam .
Ez egy központi lánc a Lisszaboni otthont mindenféle ,
szemétládák , hogy létezik az életben , néhányan már
fordult a bűnözés véletlen , mások viselt a bűncselekmény
a tudat , mindig ott volt a jó tényező, és jól, nem félek
semmitől , csak nekemugyanaz, mint azt már megtettem
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mindent attól, hogy a jó, a barátja , a védő, a békéltető ,
akik megértik minden helyzetben voltak keseredve ,
amelyek állítólag azok, akik desabafavam engem, mert
úgy éreztem, nagy együttérzés , voltmegtette az egység
érzését , és nem megy a csalódás .Elmentem én módja,
hogy a feltételes , de még volt ideje, hogy kihasználják a
feltételes , hoztam egy döntést nem fogok csinálni
semmit , hogy árt nekem, de működni fog a szabadság, a
lett bonyolultabb, mert az összes szembesült jól
beszélőstrukturálja az irányt , de én nyerhettem volna
mindent az irányba.Abban az időben nem fogadta el ,
hogy az az oka, hogy hozta ebbe az irányba volt olyan
nehéz, az önkényuralmi rendszert , mert nem volt , hogy
elfogadja
a
program
,
amelynek
célja,
hogy
megszabaduljon gyorsabb a lánc , de még inkább nehéz,
de bízoma későbbi olvasók , hogy így érti az egész
útvonal , hogy nem fárad ismétlődő , nehéz feltörni ,
valamint volt az átmenet idején Manuel t . ;a rendező ,
hogy megtaláltam , váltotta John g .A férfi, aki jött Macau
, egykori ellenőr az igazságügyi , a férfi, aki élt a támadás
a maffia -ben létrehozott Macau , szinkronizált 24 karátos
, volt néhány halott őrök a munkát, mert tartozotta
portugál kormánytól , akkor miért küld erősítést közönség
kiszolgálásának a nemzet .
Szenvedett a támadást , elmenekült, de a testőre ölte ,
rózsa , jött a beadás vászon , egyenes ember , aki
szeretett engem , amikor meglátott , ő küldött engem
tudja, hogy ő bíztak bennem , de nem bánja, mert azt
kellettfogalmát átalakítása is tartottam magam a skorpió
király , az egyik, hogy méreg a vérben , felhívtam, és az ,
hogy nem keresi , elvesztettem .
Kezdte minimális büntetés lakhatási sejt , büntetés volt ,
nem volt nehéz , tartották egy nagyon normális büntetés
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barátságosabb lépést a láncon belül , de nekem ez lett a
rémálom , nem fogadta el ezt a büntetést .A rendező John
g .Elment a mobilomon , hogy beszéljen velem , hogy
segítsen nekem , nem fogadja el az ilyen segítségre ,
bízott a hit, hogy ő , mint igaza volt , azt követelte,
cserébe a közvetlen együttműködést , amit tudni akart,
nem voltam hajlandó megtenni , hogymert soha nem volt
velem együttműködni az ilyen szolgáltatásokat nyújtó , de
ez volt a nyilatkozatát , hogy ő jó ember volt .Ez a
büntetés, a legrosszabb , vett két pszichotróp jött , hogy
az ablakom voltak : a vadász , a Chibanga és a piranha ,
volt a vadász, aki nekem adta a két pszichotróp szerek ,
töltött szolgálati diplomás, volt az a férfi , aki rámvenni ,
hogy a büntetés sejt , Sampaio volt a neve .Mivel a
hatása pszichotróp még bennem , feldühítette , hogy
lássam Sampaio át előtte a mobilomon , hagytam az
egész cella , tüzet kaptunk , hogy a matrac , hagytam ,
amikor az őrök segít nekem , elfutottam , mentem az
udvarra , fogottegy bottal és két követ , és ezt írta a jobb
karját , a bosszú kegyetlen vágy.Ez a nap volt hajlandó
megölni az őrök , vagy akárki is az , hogy megvan az
utamba , de okosak voltak , mint mindig , gyere velem
beszélni , nem volt más kiút , mert tudta, hogy én
feldühödött , és volt egy egész szárnymegvédeni magam,
ha úgy hirdette , de nem voltam a számlámon , hogyan
nem tudott harcolni ok nélkül , néhány óra után
elfogadtam a megváltás, vagyis az az időszak véget ért
tárgyalásokon , és így nem igazán teljesült ,elfogadta,
hogy adtak nekem 20 nap fegyelmi cellában , hogy sánta
, mert ott volt, hogy találkoztam Alfredo m . , a PSP , a
korábbi goe , csaló volt, provinciális vette az állam a
tisztsége mint ilyen , hogy indítsa el a funkciótmaffia, volt
egy kemény ember , mert ő már súlyozott átlaga ökölvívó
világbajnok , jól tudta , és akkor , amikor elestem a
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fegyelmi sejt , volt egy epizód , hogy nem akar , és hogy
meg lehetett volna tenni az életét , mintvolt a történelem
a feketék , akik azért jöttek , hogy megfeleljen fegyelmi
szankciók , volt egy vad idő , már tudtam, hogy mi
történik a sikeres és azt mondta hangosan , hogy én nem
Papar ilyen szám megverték az általa ,mert az irányba
kétséges volt , készült a maffia az All Blacks elesett
büntetés és követtek vagy hozott némi büntetés miatt ,
hogy tiszteletlenség az őrök vagy szolgáltatások ,
munkavállalói vagy irány fizetne Alfredo m . , ez volt expsp , ex - zsaru , tudta, sokan közülük , és tudtam, hogy
őt, mint olyan, de hogy hirdessék hangosan és nyíltan
beszéltek a tengeri , kaptam a cukornád , estem
büntetés, tudtam, Alfredo m .Volna nekem , de itt nem
volt igazam .Ők megpróbáltak megölni , amikor
elindultam a spa fürdésre , nem voltak vele még két
rendőr védelme , hogy nincs mit ellenem .Ez volt az ideje
megmutattam akarata az oka annak, nappali , már
inculcated egy kérdés, hogy provinciális , mert élt a
környéken .
Korai elvesztettem az apámat , lettem felnőtt korábban
jött tükröződnie kell az életben , hogy aztán , van
tapasztalat transzcendencia a jövőben , ahogy esik az
életforma a teremtés és ha nehéz , akkor van
szükséghogy egy súlyosabb oktatás, a korai mögött, amit
bizonyíthatóan senki sem akar kívánni .
Ez az, amikor letette a színpadon a Marcão , hogy ez
mikor elkezdtem többet szeretne oka , kellett egy
döntést, hogy a partner szintű és irányát , de tudtam,
hogy a közepén behatolt felügyelet mellett álltaz őrök és
a vezetők , megvan, megvan kap, és behatolnak egy
másik lény , de ez nem volt több, mint egy lény , mint én
,
néha
kérdése
lehetőséget
megpróbáltam
,
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megpróbálom, és próbálja meg, hogy a lélek a portugál,
vagyok lenta portugál verseny bátor faj, megparancsolta
a világ , van öröklődés nyilvánvaló.Néha tesszük a
következő kérdést , hogy miért létezünk , mik vagyunk mi
, hol élünk , olyan kérdések, hogy kétséges , hogy élni ,
de tudjuk, hogy meg kell nyernünk , volt minden beállítva
, hogy így legyen , mentem utamon börtönben , majd azt
követőenMarcão harc követte a megjelenése a csoport
tagjai felügyeleti szolgáltatások nevű börtönőr , kaptam jó
emberek , kaptam mindent , de őszintén szólva ők is csak
azt akartam élni , soha nem akartam bántani , és azt
akartam, hogy figyelmen kívül hagyja , a korai,nem
tanulta meg, hogy nem lehet mindig nyerni , volt
barátságtalan helyen , egy hely, ahol az élet értéktelen
volt , nem állt érdekében értékelik a valódi értelmét az
ember , hogy nem az szolgálja .
Szolgálni , kiszolgálni az összes kellett szolgálni , én
engedelmes volt , tudtam, hogy a politikai hatalom , a
társadalmi hatalom , az elnyomó hatalom mindig van egy
dolog, amit meg kell tudni, hogyan kell megbocsátani
.Lehetett volna még egy hős lelkesedéssel fogadták őket ,
vissza az ér zsidók is kizárták az természetesen a
visszatérő zsidók Valley, len megállapította ugyanazt a
vezetés azért, mert mi nem akartam találni , fellázadt
nekem minden valószínűség ellenéreminden , hogy telt el
, ez történt , együtt éltem mindent, amit lehet, hogy nem
kell , hogy túlélje mindent tudott szembenézni , mert az
ellenség hatalmas volt voltak a fogyasztók az összes gép ,
emlegették a piranhák , azazvolt, hogy túlélje az összes ,
ott volt a diplomáciai részét , a létesítmény kapcsolatok,
azaz , hogy van egy tanár, van egy asszisztens , egy
pszichológus , egy orvos és egy ügyvéd , ami nekünk ,
hogy ha valóban van mit mondani .Csak élni a pillanatot ,
a pillanat körülmények egyszerű emberek , akik tartalmat
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lesz, és szeretem , plátói szerelem , hogy behatolnak a
közepén , hogy ebben az esetben egy férfi, már volt
minden az élet örömeit , szeretett embernő még mindig a
fejemben az én lelkem az életemben , volt egy intenzív
szenvedély , legmaradandóbb kapcsolatok, amelyek
léteznek , amelyek kiterjesztik .Szerető, vidám ,
szeretem, hogy azért van szükség , hogy szeretem, hogy
az akarat a túlélésre .A jelentés igaza van, hogy az utolsó
feltételt, hogy , mint mindenki ismert engem , azt akarták
, hogy engem a vizsgálat, néztem mindent , hogy szembe
kellett néznie , mert a legrosszabb rémálmai , megtudtuk,
lefekvés előtt elmondott történetek az apa és az anya ,így
lehet harmóniában élni és a jólét érdekében , hogy
érvényesüljön a jólét és a power- megőrizzük az
ajándékokat , az öröklődés a korai napjaiban pedig ,
annak ellenére, hogy minden felszívódik a mérete , a
végtelen óriási , ha beszélünk a házasság , a
egyenlőségejogaikról .Mindannyian volna fizetni a
küldetése , hogy továbbra is fennáll , tovább fog
növekedni , továbbra is figyelni , hogy nő , körmös ,
pontosságát fellépés pillanatok , hogy én kell pontosságát
.Ez a megbocsátás , az élet folytatódik , mert kellett
folytatni , és van becsületes emberek , igaz , minden
nagyszerû volt , kaptam ember bármire képes , elszánt
mindent, mert én akartam élni, mint ők , de azt akarták ,
hogy okosabb, megelőzte őket egyáltalán , tudtam , hogy
összekapcsolják ügyességüket nekem az én bölcsesség,
voltak okos , de mindig szeretett volna lenni , mint én ,
de én conjuguei okossága , megtanult játszani , szintén
játszott ezek ismerete az én.Lakója a magány , zárt ,
kemény volt idő, nem a szépség , hogy láttam , nem
könyörül , hogy volt , hogy , tudod , hogy volt az út a
szabadság .Soha nem akartam bántani senkit , csak azt
akartam, hogy éljek , aztán ment csatába , hogy állandó
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volt , hiszen mindegyikük erős, ők minden lény , de azt
akartam, hogy tudja , és nem is volt semmi köze a többi a
történet , hogy leszátadni .Nehéz volt társam , mindet ,
nem választhat valaki csak azt akartam , hogy tartsa a
börtönben hierarchia és betartotta engedelmeskedett ,
ahogy szerettem volna , de én is hadd éljenek volt a
magam módján , én gyógyszer a dohányzás és az
általuktudott járni is , néhány ember sírni , hogy hagyjam
abba , mert az út volt, bátor , kemény módja, ha a
börtönben , nem volt más választása , ez volt menekvés ,
nyer vagy meghalni .Ez volt minden történt az a
meggyőződés , hogy vettem , tudtam , mindezek ellenére
, megtalálja a nehezebb utat , tudtam, hogy hagyja a
mondat közepén , tudni fogja , hogy ki is léphet a végén a
mondat , megfordult az összes , vagy nem érdekelte
,mert jó volt , volt a lánc az én parancsot , mind a
csapattársak , hogy ez mikor már felháborodott engem
inkább az értelemben, hogy , tudta, hogy szövetségesei
.Elmentem a gonosz útjának úgy értelmezték, mint
például , azt hittem, nekem az oroszlánt , de heroinfüggő
, egy nehéz dolog , fogyasztani .Bementem a küzdelem ,
a harc , hogy nincs egyenlő , szembesültem : bírák és
tanárok és asszisztensek , fej őrök , részesült néha velük,
de nem volt sok , de nem elég azt mondani, hogy igaza
volt , a következő kérdéshozott nekem egy problémát , a
legnagyobb probléma az összes lény vagyok, vagy nem
vagyok , szeretnénk , vagy nem akarja , hogy van,
mindaz, amit arra törekszik , folytatása volt minden , amit
tanultam , még jobb , élt egy

Lettem , ami vagyok , mint aki egy szerény , vitatott,
hogy tudja, hogyan kell élni , én úgy típus , aki sétál , és
a takarmány , én lettem az igazi fenevad , soha nem
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tapasztalt a lánc ugyanúgy , én lettem atökéletes gyilkos
minden helyzetben , mint volt élni , és tudták, hogy én
hajlandó megölni élni , mint mindig választotta az igazi
fajta , az egyik, hogy uralja minden helyzetben ,
megesküdtem magamnak, én nem tenném őket, kárt , ha
nem velemrosszat tenni .Gyerünk , feldühödött , mindig
figyelmes, hogy minden mozgásra , vagy a reakciók ,
legyenek azok , akik voltak , a globális partnerek felé
szinten mindent átfogó egész lény a világon az
igazságosság , az összes , hogy én fizettem kemény árat
kell fizetnimindez pedig minden hozott a rendezvény ,
mindenkit ismer , és azt is tudtam, minden , az volt a
tökéletesség a játékot , volt a szakszervezet , a
szakszervezeti élők és napi kapcsolatban állnak a
lakosság , függetlenül a helyzet ;Tiger mint volt nem
tudta megbocsátani , attól féltek, nekem valóban volt
szempont volt számomra , hogy nem volt semmi köze ,
beszélünk a börtönben , beszélünk sokat , tartalmaz egy
értéket , hogy nehéz nyerni , a szabadsághacsak nem
megy át a legnehezebb élethelyzetekben viciações ,
habituations hogy hozhat túlzás , ha beszélünk a
fogyasztás , fogyasztói Somo lények , mint például lett a
legyőzhetetlen fenevad autointitulei velem oroszlán ,
harcolt az egyenlő vadállatoknekem bölcsességet még
kemény, de nem tudtam megbocsátani .
Tudta, sok gyerek volt az anya és az élet tapasztalata volt
más, néhány gyermek volt a jó emberek és mások voltak
a gyerekek a szegény emberek , mint ez az egész úgy
erősítse jelenlétét a minden társadalom által kínált
lehetőségeket , hadd sétahasonló helyzetek nem tesznek
semmit , minden egy szükséges jó közérzet , élünk, egy
olyan társadalomban, ahol mindenki azt akarja, jó, de ez
a szépsége látva a következő , a közelség , ha jön a jobb
, Hozok is , ha jön a gonosz, gonosz kap , és akkor lesz
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mindennel minden én gonosz lenni , de azt is tudom,
hogy kell járni , nem tudok olyan nehéz , ezek több mint s
anyák , én is volt , hogy tartsák tiszteletben , felhasználni
a mindenkire érvényes szabály vanjól tudva, hogy a
bűnözés továbbra is fennáll , és a nagy a szükség,
beleestem az események , én lettem az úgynevezett
drogfüggő , akik megvetik az összes , de nem volt értéke
, és felismerték , senki , senkinek sem hiányozna nekem
tiszteletben tartja önállóana gyengeség érezte idején
.Mindannyian éljenzett és tisztelt engem , többet akart
tőlem , volna, hogy azok a példák , kellene kedvesebb ,
gyengédebb és ragaszkodó .
Én fizettem az árát nem mutatja nekik , amit látni akar ,
azt nehéz volt , én durva volt , én minden mellett
döntöttem , lehet , hogy több nyereséget , sőt számára
több mindenben , mint én , chegavam- rámszámolni ,
hogy az ember álmai , de lettem egy vadállat , és
szeretett volna lenni .Ez volt az a helyzet , hogy élt , a
burkolat , szigetelés , volt a nők is túlterheltek a plátói
szerelem , szerette őket , szeretem őket .
Ez volt életéről szól a pillanatban , nekem nagy plátói
szerelem és a szenvedélyek is , hogy az érintkezési pont ,
de kerülni mindig tönkre valakinek az életét számomra,
hogy
a
gyönyörű
élvezetet
,
megtaláltam
a
szükségességét , én ragadt , nemtönkretenné senki életét
, ha nem rontja el az enyémet .Folytatás szerelem , én
továbbra is szeretem , mivel csak ő lehet , mind tartozott
a szerelmem , mert szeretett engem őszintén tisztelt
engem , én nem élnek jól , letartóztatták , tudta harcolni,
hogy nyerni mindentén már elvesztettem a szabadságát ,
de akkor nem tudtam megállítani , irányok , a
munkavállalók , oktatók , őrök azt akarta , hogy szelíd ,
megértette volna , de azt is meg kellett állnia , abba
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mindent , a lopás , a fogyasztó , aszégyen egy másik
ember életét , de mindig jó voltam , soha nem bánik vele
, soha nem vert senkit, ha nem volt oka erre, és akkor is,
ha ő lenne nehéz dolgom , mert maga az emberiség ,
mindig figyelembe vette az erkölcsi értékeket ,az értékek
az egyes jelenetet , mert én is , de tudták, hogy megy,
hogy a legnagyobb fenevad valaha talált , de ez volt
minden beállítva , mert én akartam , én hagytam őket
előre , a félelem , hogy jöjjenekelveszíteni .Ez volt
minden célravezető volt célszerű emelni , fogyasztanak ,
és uralja a korai rájött erre , még mielőtt a börtönbe ,
nehéz volt órákig, napokig , hogy soha nem adta át , évek
, hogy meg kellett felelnie , mert már elsajátította
szabályozása helyzet következik most jöttem játszani , de
a viccet csinálok arcát .Mivel a majom játszani , a játék
volt a majom punci az anyjának , halok egy vicc , mert
tudtam, hogy mestere .Ez volt az a nap a testmozgás ,
szerette volna , hogy a vonat egy kicsit, és azt javasolta
neki, hogy jöjjön a vonat velem , volt egy gyenge figura
volt, csak a móka kedvéért , megszorította a nyakát , ő
elvesztette az eszméletét , de abban a pillanatban úgy
éreztem, egy szorító érzés bennem nemakartam csinálni ,
ahogy kell feltüntetni, játszott , ránézett felállt, és
odament velem , azt mondtam neki , ha ez rendben van ,
nem volt válasz hadilábon , de amikor megnéztem az az
érzésem támadt , hogy tényleg voltmár valamit ,
elveszítette eszméletét .Ez volt a túlzott bizalom , nem
tudtam erőmet , és ott kezdett a pokolba , hogy volt ,
felkeltem, és ránézett, és azt mondta neki :
- Jól vagy?Hagytál aggódik.
Mindig megmutatta neki az együttérzés a pillanatban ,
nem akartalak megbántani , néztem meg akartam , hogy
megnyugtassák minden gonosz , aki félreértette a képzési
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eltúlzott volt a részemről , ő végül megöli magát , volt
minden, annak reményében, hogy egy naponzsidók
völgyben .
Reméltem , hogy a zsidók a völgyben élne , egy egyszerű
szórakoztató számomra , hogy ez volt a gyakorlat ,
amelyre nem voltam felkészülve , az erőm volt
fénykorában , uralta , mert tudta, hogy mestere , de
ahogy az életben vanaz ára , én nagy árat fizetett a másik
férfi a lánc , ragaszkodni 5/6 a mondat , azaz minden rab
, mivel egy mondat több mint hat éve igénybe vehetik 5/6
, egy törvény .
De mi van a közepén a büntetést , a 2/3 és alatt követi a
5/6 .Kimentem 5/6 volt az egész programot tett velem
életrajz az élet magány , zárt , foglalkozott jó emberek ,
akikkel foglalkoztam , része volt a vezetés, az emberek ,
amíg tudtam szeretni, ha akartak volna, akkor adohány és
nem ott töltött érzett mérhetetlen gyűlöletet ezek az
emberek .Ők voltak, akik semmit sem mondott , csak a
vezetés sajátos szerepet játszott .Volt egy -helyettes
voltam kedves , volt az első nő , hogy én kihívás , voltam
hűséges , de aztán azt gondoltam , hogy baj van az volt,
hogy nem volt hajlandó velem az első Pártfogó 10 év
börtönre .Nem értékelik nekem, és követelte a fogyasztás
teszteljék a gyógyszereket, de nem volt túl okos észre,
hogy ez marad így , a Pártfogó Felügyelői I követően
került sor a kérést tettem bíró orvos .Ő adott nekem négy
nap próbaidőt , azzal a feltétellel , hogy szólaljon fel a
fejét , és elrendelte , doki bíró megadta neki négy napig
bizonytalan , hosszabb szállítási nyújtott kábítószerszűrővizsgálat , azaz amanővert , mindig oda , és én is
alábecsülték sokszor, de mindig is tiszteltem őt, mert
megérdemli a tiszteletet.Ők voltak a lények, akik
játszottak a legjobb szerepe , de ez történt , a teszt
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kapott pozitív opiátok , azaz heroin, cannabis , hasis
fogyasztása , de játszottam én előnye , amikor beragadt a
kérelmemet , érveltem minden, hogy könyörögnimert a
fogyasztói kért gyógyszert az orvos megvizsgált ana f . ,
mert alatt volt , vagy a tetején egy heves vita , hogy
kérik a segítségét , mindent , amit ő segített nekem ,
megkérdeztem a gyógyszer , az úgynevezett Tramalvolt
az az idő , amikor úgy éreztem, hogy egy szövetséges Dr.
Ana f .Vagy Tramal vádolta opiátok az adott körülmények
között a rutinok , ez volt a helyzet lenne tiszta.Vádolta
ópiátok a kábítószer- szűrővizsgálat , hogy ez mikor
conjuguei 2 + 2 , azaz megtisztítják a kábítószer- szűrés
révén az orvosom , ő segített nekem , töltött a követelés
dokumentum arra a kérdésre , a szűrés a drogokén
fellebbezett a döntés ellen , ami történt , én jobb volt
kénytelen , megfordultam, és kértem, maximum Dr.
például bíró az ítélet bíróság a legmagasabb szinten ,
hogy a fogvatartottak küldött ingyenes , a javára
használataa közepén a tollat 2/3 , keletkezett ott egy
csatát , fizikailag bántalmazta egy börtönőr , nem azért,
mert szerettem volna , amit keresett én hírnevet nagy
volt a teljességet a börtönben környezetben , tiszteletben
, hanem a beépített e tekintetben , tiszteletben, amelyet
tiszteletben tudta, hogy nem játszhat a rendszer ellen .A
rendszer érvényesül önmagában, hiszen ott kell lennie a
társadalmi , mindent, amit érdemes , jóléti , döntések
különbözőek voltak , meg minden , minden tőlem telhetőt
, hogy használja ki a közepén a tollat 2/3 , mint aén azért
volt híres széles körében az őrök és egyike a társak voltak
őrök , hogy én is akartam megtámadni , és minden lelki ,
fizikai és minden mást is gondol , mert tudtam, hogy mi
történhet az intézményekben , hogy követnie kellett ,
nevezzükmeghallgatásokat közepén a tollat 2/3 és 5/6 is ,
a kérelem alapján a tisztaság a jelentésemet kérdésének
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kezelése szűrés cannabis ;Az alkalmazás mondta a
bírónak , hogy az orvos azzal vádolta elemzések Chamon
vagy hasist , de ahogy vagyok társas lény , soha nem élt
védelem a láncon belül , azaz nekem kellett kapcsolódnak
a többi fogvatartotti populáció , és azt mondta a bírónak,
hogy Dr.nem ettem semmit abban az időben, csak
eredményezte a hash , így logikus volt, ha én követte az
emberekkel , akik ettek és élt -mos zárt térbe , hogy
szokás volt , hogy megvádolja hasist , mióta beszívta a
levegőt .Én elhalasztotta a döntést a Pártfogó , mert ez
volt a karácsony , és a bíró orvos menne el két hét ,
vagyis a karácsonyi szünetben , de ő adta nekem az oka ,
és nekem adta a bizonytalan közel két hónap ,
ésfélévben, ez volt sokáig a bajt , mert az ambíció arra,
bizonytalanul , mert én voltam a sok év , tíz év .De
odament , és tegye fel velem is , amíg a nap hagyva
szegény , kaptam négy nap tartós rossz teljesítmény ,
amiért sikeresen teljesítette .De lenne egy nehezebb
kérdés számomra , hogy kellene jobban tiszteletben
tartják , és nem kerülnek bajba , de amint beléptem ,
miután két hónappal azután, hogy élvezte a bizonytalan ,
nem lenne valaki, aki szeretnék , hogy az élet és ez
történt .Én is bekapcsolódott a harc , amelyben a fiú
kapott egy kicsit rosszul bánnak , de nem volt szerencsés,
hogy az egyén , hogy egy adott személy egy emberi
repertoárral , lezárták a sejtekben , sorrendben a
felmérés , hogy hallottuk , küldtemneki egy papírt , hogy
bocsánatot kérnek és nem entalasse nekem , nem volt
szükség .Meghallgatták, a főnök, aki hallotta volt
számunkra, a német juhász , becenevén neki , eleinte
nem akarta hallani a fiú , mert azt mondta , hogy nem
lehet , nem is lehetett volna egy vicc , mert ő akarta adni
nekemegy kés .Aztán ott tudta fogadni a változat a fiú és
felhívott, és azt mondtam neki ugyanazt a verziót , hogy
105

volt egy edzés , egy játék, amely véget vethetett volna
rosszul , ő nem fogadta jól a verziót elmondtam neki,
azaz , ahogy volt, a beat őr volt, sok év szolgálati és
foglalkozik a " casdatrolas " , azaz , az a neve, hogy azok,
akik már sok éve börtönben van, semmi sem történt
velem , sem engem , sem afiú , elvitt minket a büntetés.
Menj a normális életet kezdtem , hogy elkerüljék a
további problémákat , tudtam élvezni négy bizonytalan
kilép sikeresen , és támadott újra , 2007. március
hiányzik nekem 11 nap , hogy képes legyen élvezni egy
másik
Pártfogó
,
az
április
hónap
belépésén
összetévesztették egy személyt, aki a kábítószer , azaz ,
adott neki homok helyett az igazi cucc , azért jött, hogy a
terhelést , nem tudtam , de kár lenne szankcionálható
ezúttal már figyelmeztette , azt korlátozni magam
megvédeni , ésA dolgok odáig.
De a probléma soha nem jön egyedül, tévedtem , ez
történt jön Emiatt került sor , hogy az nem ment végbe ,
ismét a Riga , de ezúttal nem lenne velem megúszni , azt
vágja a szegények és a voltmi történt .Hívtam a srác,
hogy mobilomon , hogy az információt, mert ez a fickó is,
nem úgy, mint a módja, hogy , és megesküdött, aki
nekem adta a tájékoztatást , az őrült Adan , egy igazi
harcos , ő is élvezte a szegény , mint én , már
akkoresküdtem unokaöcsém , én nem csináltam semmit ,
aki csak akarta tudni a nevét , ragaszkodott hozzá, ha egy
egész napot az ígérettel, hogy semmi sem fog csinálni ,
szinte a zárás sejtek , az úgynevezett srác mobilomon
kértem, hogyEzért egy séta a beszélgetés valamit nem
látta volna , tagadta tudtam, hogy az őrült Nuno soha
nem hazudnék ebben a helyzetben volt, az egyik férfi ,
aki mindig tiszteletben , mert ő egy igazi harcos , érezte,
hogy haragja rámtagadják , és cáfolta a Nuno .Sztrájk és
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ez volt abban az időben az őr jön a mobilomon , és látja
az élettelen ember a földön , a bélyeget , hogy desferi
vele , de az őr nem látott semmit , csak azt látta a bukott
ember nem tudott mondani semmit nem látta , de
ezegyedi volt spicli , ez az, ami megnehezítené a
helyzetet , de még akkor is tudtam, hogy elutazik velem
nagyon jól , mert én még soha nem chibado senkinek , és
nekem az az irány , a vezetői hajlandóak voltak
megbüntetni általmindezt azért, mert én soha nem fogja
be azt állítja, hogy rabok voltak , hogy azt állítják, bármi
is volt az .Én mindig tekintenek egy ilyen ösztönző ezen
okok vagy formák harc és ez mikor kaptam öt nappal a
büntetés , hogyan kerülheted el ezeket a sejt , egy
könnyebb büntetés , védeni magam , mondván, hogy az
egyén már rosszul érezte magát , éscsökkent , és azt
mondta, az ő verzióját , hogy valójában mi is megverték ,
és ez történik akkor, amikor ez majdnem , hogy élvezte a
2/3 .Lenne egy nagy lehetőséget , hogy ki hogy nincs
semmi , hogy ártott nekem , azaz anélkül, hogy fegyelmi
eljárást a közepén.De ez most lenne azt állítani , amikor
az ártatlanság hallatszott 2/3 , mondta a doktornő , aki
ártatlan volt , aki még nem történt semmilyen agresszió,
ne vegye ezt figyelembe , úgy éreztem, fáj a helyzetet ,
de várt a döntésés a döntés volt vágva a lehetőséget
bízom , hogy egyenesen 2/3 csak nyerhetnek a további
mérlegelése során tekintetbe az én 5/6 a mondat , hogy
van, ki fog jönni a kötelezettség 5/6 , mert akkor a jog
támogatja , előnybenebben az esetben jön ki egyébként a
5/6 , hanem kerülne szinte még 3 év börtön , ahelyett,
hogy a ragaszkodás a keresetindítás , hogy helyezze
hatályon kívül a bíró döntése , hogy Dr. újragondolása
előtt 5/6 ,mert kellett volna járni , legalább hat hónapos
békés.A büntetés kapott márciusban lehetett hallani
május ugyanazon év megfontolásra a parole , még nem
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vágott döntése 2/3 , ez az, amikor életem lehetett volna
még ennél is bonyolultabb , Éreztenekem szomorú,
szomorú, de tudtam, hogy már töltött a nagy részét a
meggyőződésemet .Ez volt , amikor ez történt több mint
egy helyzetet , ezúttal egy őr , lehet olyan helyzet , hogy
alakulhatott volna , ha nem az a tény , hogy az őr
beszéltem egy durva és kemény , nem acatei ő érdekében
, desferi akkor egy ütéstarc, egyedül volt velem, de egy
másik őr jelent meg , csatlakozott is túl gyors a kolléga,
és csatlakozott hozzám támadni engem , már nem desferi
akkor ütősebb nem, ők is hamar megállt próbálják
támadni engem , csakazt kérték, hogy menjen a váróban
az
egyházközség
főnökök
jött
hozzám
, hogy
megkérdezze, mi történt , azt mondtam nekik , hogy
semmi sem történt , csak azt, hogy nem teljesítette a
parancsot , mert az őr még mindig vérzett a szájatudta,
hogy ez egy támadás volt, hogyan volt , egy egyszerű
testi sértés vagy véletlen helyzetet, és ez az, amit én
mondtam nekik , nem volt oka , hogy megtámadják az őr
, amíg beszélt is vele , azt is mondta nekik, hogy ő
voltbaleset volt , és ez volt , hogy az ügyben , amely
mindig könyörgött .
Ők engem zárt várja a vizsgálat , az úgynevezett
biztonsági szakaszán zsidók Valley, hívja a belépést.De
nem volt hajlandó menni együtt dolgozatomban , hogy
tényleg baleset volt , nem tudta bevallani , hogy ez egy
önkéntelen cselekedet , elvesztette volna .Így meg kellett
alapozni magam abban az értelemben , hogy meg akarják
előbbre vinni ezt a tételt , ott kellett lennie egy
ellentmondás az őrök .Az őr bántalmazta a tej , de ő is
soha nem írta, hogy én tényleg sztrájk van , aki
részvétele volt a másik őr, aki ott meghozott egy fiú , aki
a védelmet , aki azért ment a betegszobába is rutin ,hogy
a visszahúzódó védelmet , csatolni kell őrök , valójában
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tudom, látta , mit tettem , mert szemtanúja volt
mindenre, így ő volt az, aki engem a részvételt , hogy a
fegyelmi büntetést , ami elvitt bíróság azt is.
De azon a napon volt hallható a nyilvános szolgálatát ,
tudtam, hogy ő már vádat egy állítólagos támadás őr tejet
, de aki elkísért ezen a napon volt az olajfa őr, a
történelem e őr velem , az volt a barátságlétrehozta a
láncon belül , részt vett a kurzuson irodai alkalmazásokat
az informatikai oldalon , volt egy monitor nevű Lina , én
beleszerettem vele véletlenül , és ez az őr , az olajbogyó
is tetszik neki, és átvette a vágjuk.Tudta, tetszett neki, és
ő szeretett engem , így ott kezdődött, nyakkendő ,
megnyerte nekem a barátság , tudta volna mondani
rosszat rólam , hogy szeretné , hogy kibír vele , elkezdett
beszélni velem többé, és ő hallgatállításaimat a
Közigazgatási Minisztérium , és ő írta le mindent, amit
mondott , tartotta a tézist, hogy baleset volt , mert soha
nem gondolta volna, ez segítene nekem őr , van, hogy
tetszik nekem, azt követően, hogy volt megállás
Monsanto, a lánc , hogy átalakították a közös börtönben a
maximális biztonság börtönben , ott volt május 2007 ,
hogy a lánc avatták , de elment a Monsanto által akarja
megvárni az eljárás , egy bonyolult lánc történt house
terroristáktöbb
erőszakos
bűncselekmény
,
a
bűnszervezetek , mi mindig figyeltem folyamatosan, mert
élünk szigorúbb rendszert , vagyis azt az elvet foglyokat
minden megbilincselték , hogy elhagyja a cellát már csak
egy játékidő egy nap .De én csak mentem oda, hogy
2008 májusában is volt ezzel a rendszert, amelyet hosszú
zárt a cellában , de azt már nem vette fel a bilincset már
felvette a rendszer , hogy nincs nyitva , de volt más
foglalkozások , mi volt a futball ,kézilabda és edzőterem ,
mi lehetett látogatni a könyvtár is , de szőtt , nem volt
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minden ugyanazon a napon .
Azt felelem , és visszament , hogy megvédje az azonos
dolgozat , de amikor kiszállt a kocsiból , hogy vigyen a
tárgyalóteremben , azt látom, hogy az őr a tej , az
áldozat kísérte olíva őr, és messze nem volt elképzelni ,
hogy lenne egy kellemes meglepetés , amikor
elkezdtemhallani a bizonyság őr tej, hallani a tézist, hogy
én is védte , amikor arra kérte az ügyészséget , és ez az,
amikor úgy éreztem, az olajbogyó őr segített .A bíróság
azt is állította, hogy nem voltak meggyőződve arról , hogy
valóban baleset volt , de megtette, amit meg kellett volna
, és nincs bizonyíték az ellenkezőjére , senki nem ítélhető
el .Én felmentették és az ügyvédem szintén kiemelkedő
volt , hiszen volt vizsgálati fogságban a magas biztonsági
börtönben Monsanto , engem meg a véleményét , még
nem rendelkeztem pontosan két hónap van hátra a
szabad és át nekem, hogy az IP-A Alcoentre , volt ott
tegnap ebben a láncban , volt egy szállítmányt , amelyet
követően több követelés , hogy én megtettem a láncban
egy lánc nyitott rendszer az úgynevezett börtönben
kolónia általam hiányzó két hónappal küldtek visszavan ,
hogy menjen ki az utcára , hagytam .
Ahogy én akaratom volt jó, hogy a nyitott börtönbe láncot
, mert elvitt egy év és egy fél Monsanto és több szakma ,
hogy van ott egy nagyon zárt rendszer .
Nehéz legyőzni , még én is , aki nagy tapasztalattal
ezekben a börtönökben házak és utána beugrottam
Monsanto heroin, lehetetlen volt ott , mert a gyógyszer
nem lépett be az élelmiszer-ellátás , vagy bármit, ami
kívül esett a látogatás volt egy üveg , ami
nemmegengedett fizikai kontaktus , de mindig azt
mondta, minden rossz , ami történt velem volt a haszon
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kilép a heroin használata .
*** *** Closure
Pink Floyd - mi és ők
" Mi és ők
És mindezek után mi csak közönséges emberek
Én és te
Isten tudja
Ez nem az, amit úgy dönt, hogy továbbítsa a sírt a hátsó
és az első sorban meghaltak
És az általános ült , és a vonalak a térképen költözött
egyik oldalról a másikra , fekete és kék
És ki tudja, melyik melyik , és ki kicsoda
Fel és le
És a végén már csak kerek 'n fordulóban nem hallottad ,
hogy ez egy csatában a szavak a plakát bemutatóra
kiáltotta
Figyelj fiam , mondta a férfi a fegyvert
Van még hely az Ön számára belülről
" Úgy értem , ők nem fognak ölni ya , így ha adsz nekik
egy gyors, rövid , éles , sokk , nem fognak újra meg
újra.Ásni azt ?Úgy értem, hogy szálljon le könnyedén,
mert én azt adtam neki egy verés - Én csak megütötte
egyszer !Ez volt csak a különbség
Vélemény , de tényleg ... vagyis jó modor költsége nem
semmi ugye , ugye ? "
Le van égve
111

Ez nem lehet segíteni que van egy csomó szó
Az nélkül
És ki fogja tagadni az, amit a harcok az egész?
Félre az útból
Ez egy mozgalmas nap
Megvan dolgok járnak a fejemben az híján az ára tea és
egy szelet "
Az öreg meghalt
Minden jog fenntartva © Pink Floyd
töredékek
töredékek i
Zárt és nyitott a fagyos északon egy régi lapot várja ,
hogy göndör a égetett narancs világos tónusok fűtött
takaró , mint az elfelejtett lelket , hogy az igények és jól
tűri a hideg felvillanyozó egy laza memória , nem kitalált
és egzisztenciális , a hang terjedésia forró, laza
magadnak időt ritmus betörni hozzám , és fedezze fűtés
nélkül egy forró hűtés világ , a hangulat nem ugyanaz
labdát tekercsek egy sarokban egy ferde pont alatt az
óceán felszínén , benne a perzselő magma a
Junglefeltárása és lenyűgözni a lenyűgöző szabadidős és
nincs más módja annak, hogy azt mondják, hogy szavak,
szavak meleg vagy túl hideg , mint a nagyon hideg borús
holttestet , örökre hideg forró álom egy tavaszi és egy
völgyben , a folyó nevetés nélkül van reményCsonka vár,
hogy megtalálja, és megmutatni, milyen kijátssza , és
utal , hogy hozzon létre és lassan azt mutatják, hogy csak
elképzelni anélkül, hogy a távolság és a megfelelő
egyenletet tárgyalja a forró aktuális kérdés , sőt perzselő
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a gitárhangzás , hogy rezeg ülésa kultúra , a ki születik a
gyümölcsök és többé-kevésbé ravasz megsemmisítése
nélkül megoldani a helyzetet teremteni egzisztenciálisan
megállt , érinti a morbiditási szavak közvetíteni, hogy az
süketség a csend , mondta több odafigyelést az ellátás
biztosítására
gyanúját
veti
fel
a
kimondatlan,
dehatékonyan továbbítani irányát és írásban .A teljes
igazság az, hogy van igazság között gondolat és a
cselekvés módja, hogy megtalálják a viselkedést generáló
trükkök és manőverek maga a járművezető , és látni
megadta magát az illúzióját értelmetlen szó , de helyesen
mondta , de ez hihetetlen összesa forma olyan mögöttes
jogszabály a tiszta szerencsétlenség alkalmatlan lásd
nőnek , és tudja, mit kell tennie a helyzet , hogy nincs
semmi értelme a saját leírás, látás vagy értelme , azt
gyakran mondják , hogy nem hiszem , hogy mi van a
know- how és tanulniés egyéb jelek azonos vagy hasonló,
illetve formájában kívül itt egy példa a küldetést
bármilyen elvont értelemben a forma nem volt reális
annak az igazság - e , mint egy egység , de egyesült
töredezettsége olyan világ, ami hasonló, és mint mindig
megvan a hasonlóságde nem ő egyenlő lehet az oka
háttérrel és elmerült az elidegenedés , itt van egy
karaktert úgy maradhatunk , és érezte, hőhullámok ,
hogy ugyanattól a belső tűnhet, mintha egy festő
keretformára legegyenesebbenépítész , nem az abszolút
végső oka annak, hogy bármilyen leigázása , vagy
felforgatás a képzelet egy egyszerű valóság, hogy kijött
természetesen esze és incisiveness lényegtelen , a szállító
által a jövőben , hogy mindent meg kell tisztítani , és a
valóság kemény már öntudatlanulés nagyban gyakorolni a
vadsága a tapasztalat egy szót , hogy mindig elképzel egy
elhagyatott képet itt egy pillanatra elfoglalták a figyelmet
, feltéve, töredékek íme csatlakozik a tudatos erre
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megtámadja nekem kell írásban , mindenható nem
világos legegyenesebbenvonalak a horizonton , ahol a nap
lemegy , és elrejti réteges alszik, és azon kapta magát,
megverték , de nem sajnálom ott születik újjá , és legyen
olyan fényes, mint ez volt az egyetlen , a Sun az a világos
és energikus tapasztalat, haez mozgásba , ahol minden
részletet ismertetett minimális érzékenység csak történni,
és memorizálni minden szót értelmét és tartott a csend a
türelmét , egy sötét tisztánlátás , nem várható , de nem
csökkent olyan racionális ösztön, ha neminvades'm nem
én is épül , és fenntartani a pillérek egy Achilles , mindig
jelen van a fiktív világban , amelyben ez áll , anélkül,
hogy bárki Vigyázzatok, ezek a kémek nekem az én
dicséretét hírhedtté , a kemény valóság csak a hőa
mozdony motorok ami ezt nagyon őrült és mély utat az
alagútba , akkor soha nem látni a belsejét a olyan sötét a
termelés a képet, és egy fényes vége , vár csak véget ,
ami motivál bennünket , ésrákényszerít minket , és
megbonthatatlan erőt valami olyan fascináveis mint a
semmi megbízható, nehezen tudom , és soha nem
tanulnak volt a neten, hogy van törve , de visszatért ,
hogy létrehozzák a web , hogy kemény volt , és
balesetnek a történetben , volt egy mély lövésölte meg
korán , a mögöttes gyűlöletet , de soha nem közömbös,
hogy valaki, vagy az elméd vagy az emberek, így
intelligens módon mindenkinek azt mondta , hogy
mindannyian mi összeget , és jön több különböző és
hasonló egyenlő az emberek ,hogy az eredeti jellegét ,
sőt van egy báb olyan cselekmény , és az a része , amely
képviseli az utazás elveszett az űrben a betűket a
művészet létrehozásának tér lesz a saját halálát bármely
végpont , a betetőzése volt, soha nem a végén , a
kockátsoha nem történik épp, hogy azok, akik tudják,
velünk, amikor meghalunk , és soha nem tudom, hogy
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volt egy szó , hogy még nincs vége , de egyszerű és
zseniális egy kicsit trükkös , mint a róka , hogy akar
etetni a hatalmas éhséget , mint a tanulás , és mindig
többet akarnak tudni ,akkor ez a forrás hosszú élet , soha
nem lehet tudni , mi történik , és bár az utolsó
hegymászó lett mentve, és kifejti a hite hegyre, és a
korlátok csak a kezdete egy szikláról a fiatalok
hozzáállása , nagyobbak, mint a magasság és amikor
lementünkés látjuk, hogy mennyi már elért győztes csak
tud egy kicsit többet is , és soha nem akarja elveszíteni ,
és minden, amit tud repülni , hogy bármely pontján egyre
csökken, mert megtanulnak repülni, és elképzelni
mindent , de az összes töredékek a szavak , gondolatok
,és gondolatait .Mély víz olyan mély a művészetek
megtévesztésére utalva, hogy a téma nem biztos a
tengeri levegő , és úgy tűnik , mintha varázsütésre
energia , a könnyedség és szentimentális embebecido és
ternurento
egy
kicsit
kiegészítés
jön
egy
összetéveszthetetlen
pillanatra,
és
soha
nem
legyőzhetetlen , mertgyőzelme volt, mindig ő veresége ,
és ahogy egyre tanultam , csak hogy egy vesztes még
egy csatában, ahol semmi sem mond, és úgy érzi, a
csúszó ízét annak, aki adta a győzelmet , mert ahhoz,
hogy tanulni és tanulni együtt élni mindazt, elutasítja
velünk.
II töredékek
Rakott , süllyedt a távolban egy lépcsőházban Gnash a
fém lépéseket a tisztító rongyot , egy vödör a padlón ,
négyzet alakú márvány, a falak együtt négy, egy csepp by -drop esik és mély , kissé , hogy valaki moccanemeleti
félhomályban , tehetetlen, egy eltömítheti a felület egy
fénysugár az árnyék hatás , reflecti- az üveg egy arc , egy
pillantást a szálkát , egy búvár , roncs , feltörekvő bója ,
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hogy megmentett a fulladás, őrült ,megszökött , és
elvesztette a csillagok és az üres mélységbe erény az
attitűd , a teljességet a szenvedés és legyen , mielőtt a
félelem , aztán le a zongora az úton származású repül tar
a zongora volt a padlón , majd megérintette az első hang
,az első kép a hang mély echo ürességét a fin úszik a víz ,
végül ugrott kötvény mo mozgás és minden, ami lélegzik,
és elhúzza a desvaneceste illúzió , más volt egy pillanatra
óceánjában profundez ,folyadék és só nélküli írás színes
ceruza , színész volt a show csúcspontja party ajándék
boldoggá tesz , pizsamában az ágyban , egy ágyban
öntött szénsavas és más , volt egy kép nélküli táj,
mindent belégzés , a változásaz érzékelés és a
transzmutáció nyilvánvaló volt , nincs könny, nincs vonal ,
nincsenek szabályok anélkül, hogy valami hiányzik
minden mindenben , a történet, hogy nem nő nem jelenik
meg , aligha mond , és vannak kötve , az igazság , láncok
és zárak minden oldalonegy csúzli , egy cél, és akár lepve
, mint a nyíl nélkül körét , csomót kötni egy írásos
kiömlött , inkontinens , elmosódott írás, soha le nem ,
minden, amit látott akart, és aki mindig is szeretett volna
, és a háttérben nem lenneegy lény , vágás és hengerelt
durva szakáll, bajusz egy , haj, egy meg egy minden arc ,
egy kis az egyes fizetésképtelenségi bűnét, ő időtlenség
eddigi és íme összesen csak és kizárólag a ruhával

Az ezután kiterjesztették a homok, föld látott és élt ,
amióta az időt a merülés , minden büszkeség izzik , és
leszállt az aljára a világ lát egy egyszerű dal , hogy ez az
elégedettség egy hirtelen csapás , egy vízió, mindannyian
élünk a valóságban egy másik előérzete valami történni
fog , és hogy sikerül görcs szabadult , és ébren kell érzés
, és egy levelet egy soha nem tökéletes szonett egy
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családi rím, futott egy mondat abban a fázisban , ígyahol
nem megy, és hol voltunk megadása nélkül is ,
összhangban a titokzatos eltűnése a por a porba a lényeg
minden képzeletet illúzió , akkor felrobban az üstökös , és
ez a bolygó élő nem mindig baromság egy gyanúsított
cselszövés bázis szerelta terv nem megszakítja majd
felszívódik hallani egy hang , és a üvöltése a farkas levél
története , a tökéletesség megsemmisítése benne volt
egy rakéta csillagos tengerparti olyan furcsa elhangzottak
, és elindulok lefelé menetaz üres egy csepp a lépést ,
majd a fém korlát automatikus volt, és csak az egyik
lábát a folyó, mezítláb és hideg, minden , ami nem úgy
tűnik, hogy mindent eltűnik, és eltűnik .Minden
univerzális úgy van, ahogy van , akkor csak egy nyelvet ,
a szája kinyílt a szomjas öröm, hogy íme csók csókolsz és
a vágy , egy falatot a külsőt , amikor az út a csónak húzza
át, és köze valójában egy dolog, ami nemirreális , de a
találgatás , ki az orrát Petiz egy forró érzés , és a legyek
és uralkodj Pluto , a szíve egy kő a tóban egy külön életet
egy portré nem mindig fényképezett íme az őrület lenne
józan volt az a pont , aholminden teremtett , és egy laza
csókot vár, hogy tartsa , erővel csak létezik az a
meggyőződés , mindig kötődik a szíve , hogy hajlandó
szivattyú és a flow képzeli a jelenlegi a ládában volt négy
fal ésnézze meg , hogy egy végtelen ok nélkül arra vár,
hogy megvilágítsa az erő , amely nem fél , nem nyer vagy
veszít , az a vágy, hogy hozzon létre és homályos tengeri
ecsettel festeni a teljes ábécé minden szín , a szótag
éserőt , amelynek végén a hangulat , hogy menjen , és
menjen, és hagyd el magad , főleg , hogy építsenek egy
kastély kő a vízesés és a folyó a lánc , hogy mindent előtt
, a fenti kellett valamit szem előtt , nagyon különbözik
egyenlő és egyszerű mese utazásia hang a virtuozitás ,
hogy nem látható, de spread majd felmászott egy másik
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fokára a létrán még visszament előre egy lépést, és egy
lebegő , és csak egy mászni minden lépést , hogy a cég
és meggyőződése levegő elképzelni a zongora ,
hogymaradt az aszfalton emeleten csak nem volt kulcsa ,
és nem volt kár, sem a vádlott , hogy a hit az, aki mindig
hisznek nyilvánosságra nappali és kap egy pillanat illatos
forró táj tenger fényét látni , hogy szeretik az én merülés
,az én float hajóm süllyed a mosott ruhát , ami tisztítja a
zongora szerelt egy nappali , ahol senki sem akart lenni ,
és én csak azt akartam ott, akkor menj be az ajtón kint
volt minden, és soha elképzelni elmélyítése volt a
vágy,hogy itt a hurok a szív és a pár, hogy minden
szivattyúzási majd a viharos , kevésbé érzékeny , és a
bombázza a törvény már háború esetén a békéért
mindent együtt különböző értelemben egyet a go és
bővítése , mi megfordult, ésmiután a madár énekel , és
gyönyörködik csak ma tanultam a zenét a dalszöveget ,
minden rendezve nélkül hangolni a feladat az volt, hogy a
végén , és félelmet nem hiszem , végül nem tér vissza ez
az utazás egészen már mélyen csepp a tetőn , az
ablakrésnyire nyitva, és a hideg , sötét cselekmény a tény
, soha nem történt meg , de a jelentésben , és ez állítólag
nem találták fel a gondolat , hogy kialakulni csak vent ,
hogy a víz csak székhelye a csók a vágy, csak te és
zongorázhatunk voltegy tervet, hogy megérintsen , vegye
figyelembe, hogy akkor kapnak egy érzed, rámutatott egy
tompa kés volt erős írás , hogy nem sztrájk már éreztem
döntetlen laza csillagok éjszakai utazás a jövőben , hogy
nem jön, eltér a múlt és a jelenvolt a puccs , ez csak egy
történet , hogy minden meggyalázták , és a végén mi
maradt Pluto , hogy csak írni a szerelem egy szív két fal
között lehetetlen ugrani , ahol kb semmit nem árult el a
nyitott kör, négyzettéglalap egyik, hogy szigorítás csomót
, rázza le a port , és látni a zongora csak érintse a
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szánalom és a sötét szobában egy egy fénykép , a tekercs
film, a kis képek árnyalatú töredékek látni , hogy te
tükröződik egy darab, ahol mindentillesztések , mert azt
akarom , tükröződik a képemet , te vagy az egyetlen
tükör keret .
a közös
Hogyan lehet kijutni ebből a fájdalmat , hogy a néző és
élesíti a szenvedő fájdalmas egyetlen.Ez is elég volt egy
pillantást megölése nélkül , megvitassák , és minden
könnycsepp a felfedezés, egy rakott szív , majd
meggyalázták felmerül aktuális őrületbe kerget , és a
csuklómat és láncok körül a késztetést, hogy ítélték beteg
lélek és sötét por , hogy mibob - tartson szünetet az
érzékek és fizikailag mindenütt gőz ennek viharos
elidegenedés gyökér soul található egy labirintus , a saját
húzással a jelenlegi elsüllyedt apátia másik nap ,
összetört
a
lánc
,
amely
megköti
velem
felengedésévelszinte sürgős pillanatban , mindenki azt
várja az allegória az élet , a szállított bukolikus
pillanatokat .
A fáklya égett , fulminará , itt egy fénye, és meggyújtja a
lángot , hogy ég az Ön számára szegény szívem , egy
laza ló várja , hogy szelíd élvezd, amit érzek , mert úgy
érzed úgy érzi , ebben a végtelen időamely metszi a
környező múlt és amely megjelöli a életet kell élni .
A találkozás cséplés a mágiában , hogy csak a megjelenés
és nézd meg az anyja arcát , a melegség és a gyengédség
minden keserűség csak meg kell csak növelni , hogy éljek
, és mindig a látom meghalni perzselő mozgását az
ajkakérzékiség, átlátható boldogság , mint egy ölelés
jelentése váró élt it- egy erős szakszervezeti különösen
jól szeretném, ha , arra törekednek, hogy olyan boldog ,
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mint egy Petiz egy gyökere bevetett , ápolni és erősíteni a
barátság a legnemesebb szerelema szívem verni a tempót
.
Apja volt al apja a mágikus pillanatot nagyobb tanulási
valaha is remélem , hogy nagyobb szeretet , hogy egy
nagyobb szeretet gyermek csak szeretni gyermek anyja
óriás mindig figyelmes és intelligens apa és fia a fiam
robban engem örömmel érzés ,érzelem , szeretet ,
szerelem és a szeretet , az az erő, amely utal az örök
öröm, az akarat a szeretet , a megosztás , a tanítás
leckét, és mivel mindkét túláradó boldogsággal amit mi
törekszünk, hogy örökké fiatal gyakornok kezdő apja.Erre
gondolt , hogy szeretlek , úgy érzem , mint minden
pillanat a szorongás egy kérdést, és csak egy kicsit , mert
én fascinas .A fényerő számomra mindig eksztatikus
képet a keretben , ahol a két cabemos , de mindig a
legszebb .Re jött az egyszerű napkeltétől csak gondolom ,
hogy töltse ki , mint én gazdagítják , te őrült igazi
gyengédséggel
szakad
Egy nap volt egy szakadás lenne befizetni az arcodon nem
több chorares
Álom akart intenzíven merülés ébredt fel a tenger
közepén egy alvó , ami örökké évvel a vezetékeket , az
álmodó alvajáró , egy éjszaka a lélek , hogy alkonyatkor
alakja árnyék megtámadják , és felébreszti a sötétben ,
tiszta és nyers illúziót , annál örök nyománés nézd meg
mi a mély alvás egy napon - , hogy felébredjen , és
hisznek a mítosz a mindig álom , hogy elérje , és elérni
csak egy újabb darab , egy végtelen összhangban a
hosszú ...
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pár
Akart egy csókot a nyugodt alvás , hogy numbs velünk ,
és szeretnék többet talán nem is akarom tudni az édes
benned , és azt mondod jó szó és a frissítési összevert
egy shake a szív úgy gondolja, feszes, összefonódik, és
soha nem feltétel nélkülivagyok jelenleg a vénákban ,
hogy a szíved pumps'm egy levegővétellel a könnyedség
és a világosság soha nem ritmikusan szenved , vagy
gonosz beating'm , mint az eső víz és a kő a sand'm tiéd ,
az egyik, hogy nem szakad könnyen és ízlelgette rád
nélküledbizonyítani itt vagyok felét keresi a zsebéből egy
réteges rendszerindító feltételhez kötve várja , hogy
döntetlen és egy döntetlen , hogy soha nem vonja vissza ,
mert te vagy a cipő a párom van , mint a szerelem .
élettartam
Az örök tartsuk ott megy le, és akkor nincs módja annak,
hogy harcolni , körülötte vagy manipulálni ez a terror
disszidens csacsog és csúcspontja egy ponton sztrájk az
elme a teremtés , a képzelet , vagy csak festeni egy
virágzó nyoma zöldhang és hang megragadni az életet
élni és virágozni , itt van az eredmény mindig is szeretett
volna rámutatni , él intenzíven
szerelem
Íme, gyorsan megtalálja a vágy, hogy megnyerte ez
megy , és összeomlik a sós tengeri kövek és aranyozott
mélysége és rétegelt íme standok
A hideg , hogy belép a békés úszás és elvonatkoztatni
azon kaptam magam, részt vett a vízforrás megy el a
nyugati Átjáró a másik oldalon semmi sem nehéz , csak
soha nem tapossák meg ugyanazt a lépést , és előre teszi
a szíved zenélni , hogy kéri , hogy a szél, tengeri és
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szárazföldi nyerni ahhoz, hogy szeretik .
fal
Ha ez megtörténne, nem tudom, fúj a hideg , pezsgő
hűtött megszentségtelenítették az elmét , és eladta a
lelkét a tiszta fegyver nélkül érzelgősség módon , kötve
egy szervezet, amely hallucinálok , és hogy soha nem jön
, mert a lélek nem okoz csalódást , kamat superiorizade
ez tiszta akkor az jól teszi ki zárt körben , nyitva
eszközöket , hogy a leigázás és az illúzió ered a
mérhetetlen mennydörgés és minden megáll , ha a
fényerő a hatás, de a betegség a lélek ezeket az
igényeket a test éstudatosan elmerül minket a
szakadékba a saját lét és lévita , és továbbra is
függelékként , amely zavarja a hangulatok és a betegség
a lélek a tumor elszenvedett fájdalom, és hogy gondatlan
, hogy a gyakorolt hatását és aki méterre, a séta
amegfelelnek a lélek , a szellem , a test csoportosítva
nappali , ahol minden destabilizáló tényezők vagy azért,
mert a szervezet nem tudja elviselni, hogy a seb kor vagy
betegség betegségek gyógyítására , majd ennek
szellemében én és az önzés jönnek a mi akaratunk , de
megzavarjalélek és ebben a csúcsra a gondolkodás hat a
szellem sérült, és túllépték a tiszta , erős kemény, mint
egy falat nem tud ugrani .
gondol
A folyadékot öntöttek a képzelet , a stroke elragadtatás
egyik elmerül az őrület és mély támogatja békés úton
harmónia gerendák és a mágia behatol a szervezetbe , és
behatol a tudattalan tudatos a látszatok világa íme élő
válik a szépség egy tiszta levegőt, ésInfinity válik
láthatóvá közötti határ szavakat és bővíti az érzéseket ,
és úgy járnak , gondolkodás nélkül módosíthatja a
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okoznak gondolkodni és képzeld már azon superiorize a
lény , gondolkodó és cselekvő változtatni .
barátság
Twilight alkonyatkor megtekinthet minden történik a
menedék távol a képzeletbeli ellenség , a csata lenne
átkelni a fegyverszünetet a nyugalmat , fordult a
nyugalom, az éjszaka esett , és kezdtem úgy érezni, hogy
érintse , hogy úgy érzi, a puha bőrés kortalan energia
tiszta barátság erősebb gesztus a szeretet , mint bármely
szenvedély és a szeretet , és bármilyen fészket , csak az
érintőképernyő egy hüvelyk- és képzeld csak el , milyen
érzés volt és kiégett a lánc valamennyi energiát .
tanul
Elkápráztatta , és lenyűgözte a kiömlött lé egyébként
valóban szomorú vagy sértette , hanem ül állapotban
jelzés,
anélkül,
hogy
a
legkevésbé
értelme
a
minimalizmus kerék íme , az egész város , annyira
zavaros , vagy félreértett nem tudom, hogy úgy
döntöttek, de minden van értelmeamikor az egyszerű
öröm, hogy írok neked , hogy kérje nincs szükség, ha ez
történik maradványait eltűnik, és mindent éreztem és
láttam , de csak nézd , írni és olvasni értelmezni ,
asszimilálni közlekedési tanulás és tanítás , íme a levegőt
növekszik a szél,aztán eltűnik , repülő 7 tengerek
poisando mondta Said íme zuhant , még súlyosabbá vált ,
bármelyik barátja a barátom, hogy barátja és oszthatatlan
, de nem látható figyelmeztetés volt , a gondolat, a
tehetség , hogy repül fut , fut és képzeld el , hogy nemde
mindig tanúskodás újjászületik az egy napon mindegyik
csak azt hiszi , mert már ma is , most a jövő, és a
kemény írásban élvezzék egy egyszerű bemelegítés és
mindenekelőtt létre , és elképzelni , és újra meg újra és
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újra a helyére , amely soha nemhagyta , de ha van , már
nézd meg az órát lehetőleg jelen időben , és tanúja
tényeket , karbantartani és egyedülálló élvezte, hogy jön
az olvadék és így a szokásos sötétedő olyan általánossá ,
és csak most akorán és az ébredés és a sötét és a fény
varázslatos éjszakát és pragmatikusan lebegett , és
evezős hajó egy északi , egy éles, csillogó persze volt ,
hogy az egyik pont , a hozam és a tenger, így nehéz
elképzelni, óriási voltés hatalmas düh az óceánok hogy ez
foglalkozik a jogellenes utazás nélkül sereg egy négyzet
labda egy háromszög fordítani, ahogy a piramis szarkofág
elme áthatolhatatlan lelki ... mint egy elfeledett élő, folyik
az oldalon egy kép egy levél , hogy ne száradjon, a
kínálat a tollat , és az írás bolygónk minden antenna ,
műholdas , vagy egy szál , hogy tartják a kapcsolatot a
többi bolygó, és utazott a fák ők születtek ágak és virágok
Gardener süt egész nap olyan, mint a fény aMoonlight fog
történni , majd egy másik ugrás , plusz egy ugrás , hogy
egy gyerek született és különösen figyeli őt növekedni és
tanulni és tanulni mindent látsz , és átalakult törvény ,
hogy a gyermek nyelvi puha bőr fennhatóságát a
gyermekek kapcsolatbanszülők és a pedagógusok , mert a
kettős megfigyelő elnézés a tanulás és tanulni , és tudja,
mint a dupla , akik egy pár , ahol a kölcsönös tanulás
sokkal enyém, és a kihívást fog növekedni, és mindig
tanulnak , és tudom, nagyon él.
Úgy érzem, a szenvedés , amely megakadályozza , hogy
lássam , mintha igazi jó magatartás hanem mindig
szomorú clown'm hamis mosolyt , belül az öröm nem felel
meg a külső érzi úszó , ami engem a szokásos helyen
lenne utazik és ott maradjon egy pontahol távolsá saját
véleménye
érzem
egy
feneketlen
léptekkel
,
természetellenes jelenség, hanem mint egy állat úgy érzi,
a vad és kegyetlen sebességet , elkezd takonykort és
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megöli , mint egy veleszületett erő a eleve elrendelt ,
hogy nem sikerült időben és előre egy utazás nyom nélkül
vana kép az undorító, utálatos és bűnös valóban íme
esküt a mennyben hőmérséklet magassága , jön a vidám
és derűs friss körömvirág , hogy azt mondja, hagyja abba
, virágzik és növekszik , az erőszakos túlfeszültség csak
egy rossz időben minden vadság, hogy tetőzött , és
javítanihirtelen,
mindent vagy semmit zavar és
legtisztább lendületet mondja, teszi a levegő zaj , és
tegye meg gondolkodni fogok nyerni minden félelem
nélkül , anélkül, hogy valaha megtanulják, hogy nem
élnek a csapdába , hogy utállak rendelkeznek semÖn , az
emberi éned látod , hogy jó cselekedetek fog neked
csillag a földön , hogy csökken a mop megkérdezni , hogy
érintse a zongora , mert van egy tervünk, soha nem fog a
kiindulási megakadályozza végző téged , és repül lapos és
repül át a viharfelhő vanegy többtényezős feltétellel, hogy
tesz minket az eső szívszorító pályázati és nedves föld
derűs arc olvasás úgy tűnik, hogy a találgatás nélkül
építészet mérnöki tőle telhetőt , utal a fantasztikus , a
reális elérhetetlen , mert van minden olyan hatáskört ,
hogy úgy véljük , mindenekelőtt voltsötét körülvevő üveg,
de teljesen átlátható füstölt hangok értékek , mint a
virágok a víz őket folyamatosan, és mi az a mag
növekszik
az
elme
különbözhet
ugyanaz,
mint
mindannyiunknak van ösztönök és vadsága a lelke férfi
mellett megfelelő bájitaltmagic meredek alagúton ,
amelyben az egyik látja a bejegyzést a fény és annak
vége a megugrása egy feneketlen kút minden van, tiszta
lefoglalt és kivégezték .
Íme, senki sem nyer az ő világukban az alagút halad élő
fény input és megvilágítja az utat , mert mi van az élet
vonal , és hogy el kívánják végezni .
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Szerelem szenvedett mély szeretet érezték is felejtette az
alsó felét elvesztette megtért és élt .
Maszk él a végén, hogy a végére minden és vége , íme ,
természetesen semmi olyan biztos, mint semmi több
bizonytalan betét apró és folyamatos vonal a határt ,
amely nem irányozza elő a végtelen , így a vonalak két
ponta napkelte és az egyetlen végtelenül csak a halál felől
jön lassan a levegőt mindent éreztem , csak azért, mert
soha nem láttam egy arcot , de a elfedése céljából a
sötétben .
emlékezet
Az Ön számára szenvedett éltünk meg szerettelek téged
éltél soha nem szeretett egy másik, aki csókolózott láttál
jössz be azt a szeretetet, amire mindig emlékezni soha
nem éreztem annyi szenvedést semmi több hajlandó
meghalni végig velem neked írtam , hogy én szenvedett
és meghalt , és soha nema valaha csak elveszettnek
érezte magát .
Lover egy adott pillanatban úgy tűnt, amennyire csak egy
nap van a szeretet , hogy valaki már szeretője .
Gondolatok
Vár valamire született a tükörben nekem, és én
gondolkodás tükrözi , hogy milyen jó , és nem csak a
képe is ezt az egyszerű gondolkodás nélkül tükör átadták.
Tiszta éjszaka egy sötét éjszakán olyan tiszta, mint a
hajnal , ahol sarkoknál a varázsa lett, mint az igazi sípoló
madár repül , és minden vágynak a szabadság .
írás
Én ... és a nagyobb jó , hogy lehet szerepe , és egy tollat
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ellenállhatatlan különösen törekszenek csak gondolat
Passing
Halt meg !Igen , ez volt a vég kezdete az elején a
pálfordulás keserűség nélkül , de anélkül, gyengédség
volt az út nem tett képét, és nem a bátorság ellentétes a
legalacsonyabb és a legmagasabb volt az ideje, hogy
elhagyja, vagy maradni ezen a helyen , elképzeli mindent
és bármitidőnként elindult, és elment a legalsó , hogy azt
mondja, ne félj , sem rettegnek az utazás már vissza ez a
világ elmerül a mélység szépsége, hogy minden, amit
meg , van minden, és minden , akarok semmit, mikor
semmit sem fog, hogy én is így gondoltam .
Abyss'm szakadékba , ahol a szakadék a vége .
Várjon, és lovagolt is , és azt kívánta , és szeretnének
ugrás, ugró és a dohányzás sétált görgetés nélkül úti cél
szorongás változik az életkorral, bár mindig él
ansiosíssimo módban vár valamire , mindig akarnak
valamit , mindent ránk áll, mint készségesen
önkéntelenül.
létra
Ültem equacionei , de az eredmény nem volt közel a várt
, le a lépcsőn , és a lift sötét és világos és szigorítás íme ő
készségesen második manőver van , hogy felment , és
lassan leereszkedett soha nem csökken.
központ
Egy könnycsepp , az intuíció és megsemmisítése, hogy a
gondolat szép egy italt a menza hűtőszekrény , és hogy a
helyi központban és ott minden jóllaktak , és csodálatos
létezés.
Nem hajlandó véget , véget , így ő hallgatni a szavakat
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túl látta ezt rémisztő , mint a győztes ismét nem akar
menni , ezért vagyok , és én vagyok a rövid
Sol
Mi történik elszomorodott hajnalban egy öltönyt kapott
alkony élt , feléledt , és újjászületett vagyok, a hatalmas
napot.
Újjászületett a függöny a füst íme , ott születik nélkül
pergamen esemény íme, egy pillanatig tartott , és a
födém távolodik , és csak most egy másik életet éljen egy
kép egyszerű látni minden pillanatban az ő képét , és
újjászületett
Keresi parfüm , a szag az őrület , őrület kínzás gondolat
nélkül kötődött képest , a szív árva , a fájdalom egy
szeretet által oly sokan mások , hogy fáj a megjelenés ,
és megöli a vágy és a vágy vezetést egy pillanatra
aezúttal a gondolat , valószínűleg az összes létező
nemcsak mint erényes képet, de megjelenése miatt vagy
állapot az elme nem hal idején minden fizikai léte és
hirtelen minden eltűnik , vagy vezethet .
élő haldokló
Élet és halál között ?Jaj!A megbocsátás , az bekerül ?
Nyilvánvaló , aki soha nem ölt ?Mindenki elhagyta élni
egy pillanatra .Minden kivétel nélkül azonnal halálos
hiszem, hamarosan meg fog halni , és akkor élünk így
van, a támadó nevetséges
leváló
Kedves barátom ... írok túl messze ... elmentél ... kis
barátom ... ma este a lelkem sír érted ... !Veszi el a
szívem egy esélyt ... kérlek bocsáss meg nekem barátom
... a szabadságom el ... elvesztette a mennyben ...
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vétettél ... return'sa öröm ... olyan csendes ... Silence , a
feleutas az , aki meghalt ... hogy megbocsátott ... utolsó
szó ...
Broken
Ha elpárolog nekem a lelkem , semmi sem marad
titokban , plusz törmeléket , mit sem törődve a
fantázia.Kilépett a felforgatás úszik semmittevés másik
pillanatban , különösen .
Legyél
A hang , a száj szív, egy gyengéd érintés , egy színes egy
álom gyönyörködni a pillanatban , kétségbeesett egyedi
és ihlette a képélesség távolság nélkül korlátozás nélkül
vágás harc, minden képzeletet felülmúló , hogy a csaj
vérét képetpiros és gyulladt érzése fájdalom, nincs egy
puzzle , hanem valóság , a látást .Amikor a másik van
együtt, és úgy véljük , mint egy jóváhagyó és biztató
pillantást a létezés , hamisított , megfordult és tükrözött .
Az összes fájt úgy érzem, hogy tartozom valakihez
félelem nélkül együttérzés , őrült , szenvtelen és tiszta
lélek nélkül jelenlegi csomópont , de összefonódik , és
egységes , egyirányú , egy utolsó lesz , és , ésa végén
semmi sem lesz ...
távollét
Ha érint, és látni a világot , azt , tisztátalan legyen ,
anélkül, hogy a némítás érintőképernyő érzékenységét ,
legalább
elhinni,
hogy
valaki
felülmúlja
a
valóság.Szomorúság egyszerű , mint minden boldogság
elérhető , mint elérhetetlen.Varázsütésre, minden irónia
nélkül egy nap azt mondod , érj hozzám érzem , hogyan
nézel rám és lásd , ki vagyok , és nem az, amit én leszek
melletted.Égő gyufával égő fájdalom számomra , hogy
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vége, amikor minden éget.Soha nem vette meg , az,
ahogyan azt fogja mondani , hogy te szenvedsz, mert
akkor soha nem hagyta el , és tudjuk, hogy szerettelek és
mindig szeretni foglak ...
az ábra
I love you gyakrabban, mint azok, amelyek a szívem
verni ...
Én lélegezzen ki | úgy inspirálja, | ugyanazt a levegőt |
szeretni
Én minden színt festeni a világot ...
Számomra az Ön számára , és azoknak, akik szeretnek
engem
egy nap
Ültetett gyökere a szívemben ma, ez a fa
Úgy hívják szeretet soha életében is szakadt , mert él
bennem
transzformátor
Csillogó erőviszonyok , amelyek átalakítják a valóságot .
Elektromos panel vezérli a pozíciók és a célpontok az
egyetemes hatalmat .
napfény
Megvilágítja a belek
Eltakarni a földi természet.
Fényforrás esik , mint a csepp a földre , hogy az élet
forrása és a fény .
világítótorony
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Folyamatosan keresik csuklós mozgását a rendellenesség
.
áramütés
Zajos idegek blink szívvel áramütés .
Az elektromágneses hullámok
Jönnek és mennek hullámformánkat gondolatok körbekörbe a hullámok .
elektromosság
Végigfut a testem ebben a jelenlegi , amely elvezet az
áramköri hullám
elektromos impulzus
Én megrendítette
módban .

az elektromos

impulzusok keringő

Az igazság fénye
Intenzíven
impulzust.

ragyog

az

igazságot,

amikor

felfedezte

elsötétítés
Callan a gyötri hangok fényes érzés, hogy .
gyertyafényes
Világít a fájdalmat
Felhalmozódott a megolvadt viaszt .
az elektromos ajtók
Nyílt finoman megérintette , de a záró nincs idő , hogy
nyissa meg .
Motorkerékpár láncfűrész
131

Vágjuk élénk gyűlölet gyökereit sötét energia .
áramütéstől
Áramütés világos füst eloszlik a memória .
elektromágneses zavarok
Rajzanak a viharos végtelen electromagnetismos fejében .
ray felvillanyozó
Mint felvillanyozó energia nyaláb , hogy megbénítja szem
előtt .
ördögi fények
Minden lénynek ördögi felvillanyozó fény villog .
hunyorgó
Villogó fények sújtó rám
A folyosón a folytonos láncot .
félhomályban
Átlátszatlan
fények
félhomályban .

világítanak

idegen

lények

a

elektromos vezeték
Vezetékek futnak át rajtam test vibráló energia .
10 elektromos áramkört
Subo és haladás a 10. kör
megvesztegethetetlen áramszünet .

,

és

van

elektromos bukása
Elektromos esett a szavakat az ecstasy és az érzések .
könnyű vágás
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egy

Sharp és világos visszhangja ,
Ragyogó fény rángatás hangon.
villám Sötét
Villog eltakarni a tévelygő lények szemészeti orientáció.
fluoreszkálás
Bloom és ősszel sem mennydörgés minden irányban, és
jelentése van.
" Ofusculência "
Piercing villám háttérbe szorítják a másik öröme érzések
és úgy néz ki.
fehér izzás
Metsző ívek mélyen a lélek , hogy tartsa az elektróda dinamikus és izzó sokkok .
Electrocutáveis
Mint egy csipetnyi kalapálni nekem a abszurditásainak
érzéseket, hogy hívja az erős és határozott fény.
Twilight hiánya
Tekerjük kedvesen nagy fények lényem finoman örömére
a villámok .
visszaemlékezés
Felszívódik megállapodást a fényes nap , Én arra készül,
hogy jöjjön ki a sötétség és a fény erejét , szétosztja erőt
és energiát az egész constelar közösség.
fenyegető fény
Fenyegetik ezek a lábadozó lámpák, kínozzák és hagyta
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előre a veszélyt .
Éjjeli lámpa
Ez a fény , hogy elkíséri a bukolikus pillanatokat és
képtelen szembenézni megfélemlíti Önt titok.
vörös fény
Az intenzív vörös fény , és blokkolja gyorsító idegeket .
sokk
Zarpares sokk és szennyező elmék nélkül lökés elterjedt .
Company Fény
Világító ez nem történik meg , és egyik cég sem érzi fény.
mennydörgés
Thunder őrölni, és összetörik éhes zajok öröm .
erős fény
Erős fények elítélni másokat életét , hogy az oktatás a
hangok
Rays
Milyen erős és lacerating sugarak
kapcsolatait lehetetlen lekötni .

szakította

meg

félhomályban
Beárnyékolta a figyelmet , hogy behatolnak terjedelmes
fénysugarakat .
Erős fény
Intenzíven világít homályába fekete fény
kozmikus fény
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Ennek átható és mély kozmoszban , hogy enyhíti a
feledékenység a lélek .
Fény erejét
A gyógyító ereje fény világít nekem az oka szálak a fityma
a kétségbeesés , hálás vagyok .Ez a fény vezetett engem
az irányt aktuális ecstasy a mindennapi élet , felvilágosult
vagyok beteg a jövőben, és ésszerűtlen , akkor igen
mennydörgés fel a vágás nekem, és villog, amint
meztelen Dynamite halálos öröm.
Szóval igen gyógyítható fény és a mozgás is gyógyítható ,
és elment a kalória gyomrában szigor és pontosságát .Én
nem tudom, hogy ez a fény világít nekem tegnap , mert
attól félek , hogy ő már nincs fény távon energiát .Ezért
van két pólus , két energiát véglet.És volt benne a pozitív
és a gyógyulás és nem a fekete és a kísértő .Ez a fény jön
a világosság az érzelmek és az ésszerűség az azonnali és
impulzív szürkületben , átmenet nélkül és átláthatatlan
érzékek , nem beágyazott érzések vagy szögezték .A fény
erős, intenzív és éget minden sugarak , aki ellenzi azt ,
csatlakozzon a fényt , hogy az érzékeket.
Nem lesz impulzív energiával és erővel , fogd a tehetség
van, és erejét, mint egy éles blue ray és ventilaste
hőhullámok tapasztalt és nem rosszindulatú, és a mindent
átható gondolatok áldozattá velünk , mint árnyék fény
nélkül , hogy a takarmány .Szóval azt akarom mondani,
hogy van fény akkor , és van mennydörgés, vihar , az
energia és a fény, lényegében tiszta fényt , és tiszta
legprimitívebb formája a tűz , hogy a tűz , amely
keresztezi minket, és táplál bennünket , és néha leég
minket, így az élet készülátmeneti és ellenfelek fények
ellen, éppen azért , vagy értelme az energia , hogy adjon
nekünk erőt és vitalitást elviselni a gyenge sokk és
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erőszak nélkül , hogy szemrehányást , és kifogásokat
találnak okai való részvételük , nincs fény nélkül energia
és mindennek megvan az energia ,mindennek megvan a
maga fény és a mozgás és a jelenlegi , ez pedig
önmagában , megfélemlítő és gyakran szembesít
bennünket furcsa díjakat , hogy nem értem, mert azok
nem bontó nem mernek összecsapást egyéb energia , de
próbálja oltani a fényt , de a lányjelen van , és hogyan
kiderül, beszivárog az érzékek elől, és megmutatja
nekünk a gondolat tisztaságát a csendet az idők , és nem
szól , hogy megnehezítse a véleményen van, és élvezi a
dicstelen fogyatékos , hogy mások átmennek negatív
vagy pozitív energiák.De az is tény , hogy a világoskék
ray hangozhat, de elfogadja, hogy az energia , aki , ha
akarja folytatni , és hogy a fény sebessége , a közvetlen ,
a második , a frakció idő , és az idő is pillanatnyi így nem
lesz megszorításokkeretek, sem a legnevetségesebb
viselkedését , mert mindenkinek joga van energiával ,
akár pozitív, akár negatív hatást .Van lacerating hatása a
fekete Faíska történik a semleges pólusú józanság és az
őrület folytatja a vibráló energia és éhes öröm és
luminary , így azt tanácsolom, használja a saját energiaig elérendő fény és esbaterá égő mosoly , mint a hamu
,megfosztották
hőt,
de
kétségbeesett
,
amikor
megmozdult.A másik negyedben van Blue Ray zavartalan
gondolat, karácsonyi és hangsúlyozta, fát fények, hogy
vezessen minket az őrületbe .Blue Ray ismeri az utat ,
irányt , útmutatást és az ítéletről a keret energia és a
fotonok , a lehetséges rövidzárlat , de élénk és impulzív
mindig halad fénysebességgel , de nem blue ray .Ez az
átmenet az energia előtt álló pragmatikus energiát , de
nem dagályos obstruktív , hogy megakadályozzák, élő
pillanatfelvétel , a mennydörgés keverjük , és feltűnően
érinti a hanghullám termelő szuperszonikus sebességgel ,
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de nem olyan erős .Ennek közvetlen konfrontációt , és
túlterheltek okos emberek sűrűsödik a homályos fények ,
amelyek torzítják mi a valóság és valószerűtlennek tűnik ,
de fiktív fények is ez a hatalom a képzelet fény.
Blue Ray
Felbőszült Blue Ray megtámadja nekem kell lángoló
energia áramlik a piszkos pórusok előítéletek és
intoleranciát , hogy ez a kék villám lesz sztrájk .
lézerfény
Ez a lézerfény behatolásának és láthatatlanul hatol a
láthatatlan és észrevehetetlen .Ez egy pszichés és
mestere fény feltételezések független kereszteződésében
pszichikus .Észrevétlen és ártalmatlan okai keresztül
beam szívó gondolatok és előítélettől méreggel a saját
mérget és ellenszere .
Tető fény
Ez a füst átjárja a fény , a rejtett tudat rongyokat
emlékek visszavonni laza feje irányába és a cselekvés,
tevékenység, amely a motor hűti a lépést, kétségbeesett
gondolat,
lassú
és
koordinálatlan
massificador
összpontosítunk.Piercing
a
szabadidő
lelkes
és
forgalmazza az agy és izgalmas fények Deambulante
hálózati inger .

Ezek az emlékek , hogy világítanak a tetőtérben örökké,
és néhány Mindig nyitva vagy zárva a láda .
villám
Hő és elsötétül és válik mozdulatlanul és némán , de
tartományban és a zaj , amikor megtörténik a lélegzete ,
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és elsöprő, hogy megfertőzi a düh élni , és jelen között
más fények és megvilágítások vagy akár egyszerű, mégis
feltűnő röpke sötétségét sóhajok és megtöri atöbb
felvillanyozó csendek .Ez a villám törli a lelkiismereted
jelölt
kibocsátó
sokatmondó
és
nyögi
,
hogy
elhamarkodott intézkedésekhez negligenciador értelme a
tulajdon legyen lehetősége abban az időben esett újabb
villámcsapás ebben a világban .Világosszürke hamu hogy
ezek jelölje hő a vad és erős vasalók csak egy kopott Ön
fertőzött utolsó világosszürke és mindenütt jövőben ,
hogy nem felejti el, és hogy a lázadás Önnek.Vágjuk fel a
pillanat hevében és terjed lassan fájdalmas és Kitörően
mondom irányítja Önt , és dob meg egy jól fény , hogy
megfullad emlékére inkontinens szavak és szakadó a
szomjúság fény.Egy felfordulás van a parázsló parázs
mágneses testület, amely a síp , és villog a szívedben égő
vágy valami , férfias , férfias vagy nőies és érzéki akkor
ez a kettős sértésnek ha karakter , mint a kettős
személyiség , amely nem ad még , hogy egyik vagya
másik .Ezek világosszürke hőt a sötét és a frivol és azok a
hő elleni védelmet az eső és bekebelezte az elterjedt az
egész kontinensen és időtlen térben .
Figyelembe véve az öröm
Ez a fény, amely megtámadja és ad nekünk betekintést
fényűző és vezet bennünket, hogy a számtalan örömöket
nyomasztó és szorongást kémia mozgásszegény öröm ,
de nem kérges, hanem nyomtatott naiv idegen arcok az
öröm , hogy megvilágítsa a lény , vagy érzés vagy
érzelem.Érzelem , hogy úgy érzi, szívesen káprázatos és
csillogó és enyhíti összehúzódások által érzett túlzott
öröm , hogy ezt a mennyiséget , amely átirányítja
számunkra, hogy más érzékek és az élvezetek .A születés
öröm fejleszt és táplálkozik függőség, nem zsugorodik ,
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és nem mozdul, és összecsapnak őrült öröm tagadás
haját .
hipnotikus fény
Tapogatózás érezte az arcát a fény hipnotikus tanú
érzéseket , hogy az ígéret a vágy, a függőség , hogy a
fény ami nekünk, hogy racionalizálja és hiszem, hogy van
fény .Mert hajlamosak vagyunk hitel nélkül , és nincs
adóssága , a stagnáló mint a hipnotikus élet
transzcendens lény , aki megengedhet magának
hipnotikus öröm forrásai .Satu , hogy ezek a rave haj és
szemöldök
betöltött
szerénység
és
a
tétlenség
.Transzcendens ennek fényében , hogy vezet minket,
hogy az új kihívásokra, ugyanaz a gondolat különböző
reakciót , ezek a őrült és tiszta reakciók szemben a tiszta
vágy, hogy a fény a hatalom kell befizetni , és hajtja laza
kövek , hogy jön össze , mint az agyag afűtés.
Erős fény
Intenzíven, hogy fény között oszlik elidegenedett szervek
mozgás és a között ingadozik Két egyszerű módon , hogy
felderül , de anélkül áramellátás , akkor önálló és marad a
bánat és a döbbenet a szisztémás hipnózis , mely táplálja
és fejleszti .De tudatosan egy intenzív fény kialszik és a
saját továbbítja ugyanazt kikapcsol .
Psychedelic mennydörgés
Psychedelic összefonódik a mennydörgésnek bátor , hogy
támogatja és javítja a rendellenesség , hogy abból a
tényből ered , hogy mi is része ezen trovoa- a
pszichedelikus .Hát itt sugárzik koherens fény hatáskör
nélkül , vagy skálák , az lenne csak ürügy a
rendellenesség a fekete mennydörgés, hogy a ketrecbe
helyezési és morog a legkülönösebb és mélységes oka
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elnyelés mert kialszik , tartomány és mozoganélkül, hogy
a legkevésbé titokzatos , látszólag világ pszichedelikus
fények sújtják , akiket , ha azt szeretné , hogy együtt
játszatok , vagy élvezze örömök lépcsőzetes festett
hátránnyal a ferde színek stagnál , nem hajlandó
létrehozni vagy puszta élvezet .Szellemétől áthatott az a
gondolat, hogy darabjai töredezett tényt , akik elképzelni
egy másik világban , távol a zavarok, amelyek irritálják
minket, mint amikor karcolja meg a szem, vagy
egyszerűen csak villogni .Ez a mozgalom elidegenedett
más mozgást , parazsékot és fújjuk le a távoli és
érdektelen fejében, hogy a puszta tény, hogy egy
forgalmas vagy mozgalmas.Thunder pszichedelikus és
elhajt szellemek nélkülük megnyilvánulni , mivel vannak ,
egy
párhuzamos
valóságban
a
pletykák
és
a
hajthatatlansága , mint a mumus , és itt senki sem eszik
bizarr személyiségek és álnevek korábban kialakult bár
valóban .Ezért minden, ami irreális az időtlen történet, de
van valami , félek, félek , hogy deportálják a horizonton 5
méretek , polígonas és lineáris , de nem valószínű , sőt
vonatkozik semmilyen vonás , ez a tulajdonság az, hogy a
félgömbökés a transzcendens apoteózisa gondoltam
.Nincs virág , vagy növekszik a szálak az elvont
gondolatokat , hogy miért , igen karakterek született
impulzusok valaha láttam , és díszített , utánzás
mozgalmak és alkalmasságát a pillanatban, de mindent
tudatosítani , és minimálisan számítani .Nem számítások
mennydörgés valós és kiszámíthatatlan , hogy van egy
igazi spontaneitás , hogy képtelenség hiszem, más
energiaforrás pszichedelikus .Ölünk feje a hajdani és
desvanecestes sárga levelek és megette bibliófagos , és
anélkül, hogy a kitartás megfélemlíteni elavult memória
és tette a hamisított és az intézkedést.Körülvéve
mérőberendezések Üdvözlik Abyssinians rotulantes és
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nevetnek a mennydörgés az abesszin .Figyelembe véve az
elmúlt buzdítalak , hogy azok, akik élnek a fényt a múlt ,
haldoklók túlról támadják prominens égitestek valójában
történni , közvetlen .De minden világos kérdéseket ,
többé-kevésbé élénk fények , de energiájú sugárzás ,
amely nem kompatibilis a korábbi, még az előző pillanatra
.Elmúlt fények ezzel bocsát ki káros sugárzást , de nem
feledtetheti minden fényes és ragyogó fényt , hogy azt
akarja , hogy gyullad bármikor , lendület és pillanatában
.Az elmúlt metszi a jelen , a pillanat , a lendület , a
második vagy a frakcióban , de nem befolyásolja az
energia teljesítmény vagy annak fényessége .Mi ezért
mindig időben az erőteljes és tiszta fényében ecstasy patak , amely csökkenti a szél az arcába örömöket addig
megfosztották fordulatok szándékok körül az öröm csinál
fény vagy megvilágosodott lény , mert az számít,
bizonyos, a hatalom , vagyfeszültség intenzív aktuális
amely kiváltja az elektromos impulzus, ami egyszerűen
várja, hogy a fény az ő korábbi , kevésbé intenzív fény,
sugárzás múltban él , de ez nem vezeti az elvet, fény
váltotta ki a pulzáló fény mozgalom leleplezett , élt
amásodik pillanatfelvétel , csak egy egyszerű kattintással
és kész akár a keserű fény és nézd veszélyes és égő
pillantásokat az irigység és a gyűlölet , hogy egyszerűen
feltérképezni körül fények a múlt és ragaszkodnak
égitestek a sugárzás .Nos sugárzás sugárzás és ez a
szennyeződés , így semmi nem erősebb , mint a fény a
fény idején , mindenkor minden aktuális besugárzás
nélkül , mert nincs fény erősebb, mint a másik , ez a
kérdés a sugárzásés nem jön hozzám ezekkel a
veleszületett világítást, mert mindegyiknek megvan a
maga tiszta fény , szomjas akarat és a képzelet és a tiszta
energiaforrások fejlesztésére és létrehozására .Fény
mágikus , hogy a színe annak fényében , tükröződik
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árnyalatú sárga nap energia.Valójában nincs sok fény,
csak a fennmaradó és kiegyensúlyozott létezését gócok
tárgyiasítani mi nem vállal felelősséget a megtekintésére
.Tehát nem valós , gyümölcs van erős fénysugár , amely
utal tudatában kell lennünk .De sugarak , mi a tudat?Ami
igazán tudatos vagy tudattalan lo akadályt, amely
valószínűleg nem valósul meg a sok értelme csinálni , és
megérteni, hogy minden elindult a pillanatban .Ez a
bomlás valósult feltételezésből gáton, és azt mondják,
hogy leküzdhetetlen áramot , ha valójában nincs igazi
akadály .Minden olyan képzeletbeli és valós vagy valótlan
összes élnek ugyanabban a patak illúziók , székhelye más
szesz , hogy nem hat ránk az igazságban , mert nincs ,
vagy valóban nincs akadály legyen a vágy és a fény a
tudattalan mindig jelen van a tudatos ésmi lenne,
fenntartjuk magunknak , mert hiszünk a láncok , de itt
már nincs áram vagy impulzusok , de vannak képzeletbeli
űrhajózási Mennyei teremtmények , akik élnek , mint
mondja , a fény , a múlt, a többség , hogy úgy döntött ,
hogy a fény volt , hogy hatalmukvagy intézkedés , de
aztán megint kik ők , hogy zavarja a fény, a fény nem
játszik jegyzetek fény és nézni, hogy ő ki .
természetes fény
Ez csak természetes, hogy ebben a tiszta és természetes
fény , akkor természetes, hogy megfeleljen .A
szabálytalanságokról, balsors, a konfliktusok , szolgáló
egyszerű búcsúk akku attitűdök és problémák tudatos ,
de nem olyan mély, mint azok a természetes .A
természetes fény és minimális a sokk tehát, hogy a
természetes körülvesz bennünket és érezze otthon magát
, és csendes, mert minden normális és természetes.Air , a
természetes örömöt , ami körülvesz minket , hogy kopog
, és elfut , és különösen megható, gyengéd érintés , akik
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szeretik a felfújja a könnyedség .
Az atomenergia fény
Az erős energiaforrás sugároz velünk változik ,
pszichológiai változások , amelyek akkor fontolja meg a
hit által ez az atomenergiát.Ez a vibráló fény energia
növekszik fényes hatását transzcendens lény mutációk és
hogy valójában nem szenvednek , hanem mint a páva
beszivárog hozzánk impulzusokat lefoglalt és hogy
vezessen minket a cselekvésre .Fokozza ezt a dinamikus
és tiszta robbanásveszélyes sugárzás.Így van egy
csúcspontja az energia erőt , majd a nukleáris anyagok ,
amelyek kijavítják és összeomlás fényében lehetetlen
kiegyensúlyozatlanság , mert a megtestesítője a hatályos
átalakulás.És semmi sem erősebb, mint viszont , ez a
változás , amely növeli minket, és fokozza tőlünk
sugárzás.
pszichotróp fények
Mintha varázsütésre , vagy harmónia , hogy földet , és
lebeg, és legyőzni ezeket a pszichotrop fények szárnyak ,
hogy magával ragad minket, és kicserélik a valóság ,
hogy olyan jó vágyat, de azt remélik, egy rossz ómen ,
amikor visszatért a világban, ahol az idő gép vesz
minketa valódi méretei és visz minket a világ a fantázia ,
irreális , vagy örömöket.Ezért van egy harmadik
dimenziója érzékszervek működése , és a sötét energia
nézve szemszögéből egyéb őrült a baljós valóság
oxigénellátását és az áramlás pszichotróp fények teret
nyer különböző perspektívák és érzéki jellegű, és excel
azok, akik megtartják sporadikus epizódok .Semmi
ellentétek közötti világ valóság , vagy a világítást, vagy
azért, mert a természetüknél fogva a fények .

143

mennydörgés
Mint keserű Rift és fényes , infuriates a mennydörgés ,
amely táplálja a föld a túlélők amórfica és átlátható
fény.Menekültek égitestek keserűség akkor kiderül,
kontrollálhatatlan düh potencírozható ezt a láva fényét és
erejét .Burns és táplálja fényében lény , amely lehetővé
teszi támadják meg ezeket a káros áramszünetek
sötétben hiányzik a fény és alattomos hatalom és hogy
elhagyja acalorar magma energia mennydörgés és növeli
a boldogságot a fény.A boldogság fénysugarak rá nem
jellemző lény legyen .
generátor
Szerelem generátor, generátor, vagy szerelem !
Milyen üzemanyagok erre nem virtuális testi vágy , és ez
érzelmi kapcsolat átláthatóan csók és szomjas valami
fontos fejlesztése érzelmi energiát és elektromos
kapcsolatokat .Ez a generátor látja egó és a személyiség
rejtett arcok napi képviselet felvételében reggeli, vagy
vacsora , vagy víz , amely táplálja az energiát a naprólnapra .Nincs maszk vagy lacerating gondolatok ,
enquadramo velünk a valóságban a szeretet energiája ,
vagy a szeretet felvillanyozó energia és éles piercing és
reprezentatív néz ki, a szeretet és a magány , ami él,
táplálja a kábelt , hogy soha nem áll le , romolhatatlan
hatalom, deigaz , örökre!Mindig felvillanyozó akartam úgy
kinézni, szomjas, és némi türelem feltalálta a monotónia
nap és ferde felületek képviselő nem elektromos közepes
laza vezetékeket .Vesd bele magad a képzelet a
veleszületett motor és úttörő valóság , de megfojtani a
pillanatnyi kapcsolatot.Kapcsolat elengedhetetlen a motor
élettartamát , motor lesz ez a konszenzus valóság és nem
lesz jelen , de mit sem törődve a más valóságot szinte
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észrevétlen a tudatos vágy , de ott van !Mindig van jelen
abban az értelemben , azonnali lehetőséget , így a média
nem lehet vizes , de a diákat a média szerelem generátor
gondolatok és a rendelkezésre álló erőforrások ;a
szerelemről generátor állandóan lesen , és bármely más,
nem virtuális környezet és ellenőrzött ezt a nagyon , hogy
kényeztetése , akkor nem fosztja magát a öröm generál ,
és szaporodik ezek a mindig jelenlévő arcok A lélek darab
amire mindig is vágyott , hogy elfojtsa.Mert nem tudja
eladni egy darab energiát , mivel az energia egy és
multikulturális annak értelme az elégedettség , az
elégedettség , amely fejleszti a különböző valóságok ,
mert mi vagyunk a virtuális és képzeletbeli , csak mások
jelenlétében , vagy a tükör elrejtette az új szabályozási
energiaszellem energiája neutronok , hogy ezek az igazi
állatok fény .Dragons fény világít !
elektromosság
Ez átfolyó áram minket, és élénkíti a napi erőt ad , és a
pantomim csillogó és tévelygő lények , igen!Túrázók ,
mert lehet, hogy az erő a fény vagy beteg és a lábadozó
elnyomás meggyalázása a dualizmus és nyomasztó
valóság.Nem abatas Önt ez a jelenlegi negatív pólus
beszivárogtak a tudatalatti, és csökkenti a mély fájdalom
a kritikus és ellenzéki személyiség , etet , hanem a
transzcendens valóság és a pozitivitás elleni kémiai és
vegyszeradagoló áramkörök az innovációs szellem és az
elért eredményeket , megvalósítása ennekamely nem
átruházható , mint a megfelelő Ridas eszeveszett etetők
nem öröm, hanem magával rántja a tudat, hogy a
mágneses hullámok a gondolat és átviteléhez .Az átviteli
gondolatok valós és mágnesezési és fejleszti áramkörök
és senki sem tagadhatja, ezeket a köröket már aktuális
prémiumok , az időtlen levegő érzések és örömök
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szorítva, mert mindannyian kezd a béta-blokkolók külső
energiák , hanem , hogy fokozza a szomjúságot az
élet.Ezek
az
impulzusok
tehát
befolyásolja
a
gondolkodásunkat , és néha előfordul, vagy dolgozzon
konfliktusok gondolat, de hogy hozhat az elektromos
boldogságot , hogy az izgalom a kapu vezet a külső
valóság .
kék fény
Kiváltott erős érzelmeket kék fény áthalad lépcsők és
hidak és beszivárog a hatalom érzéseket tápláló és
fejleszti ezt a potenciális szellemes .Üdvözli az ultra
érzékeny gerendák szépsége átláthatóság ékes barátság ,
hogy keres egy kicsit kék, erősebb , intenzívebb , és
fejleszti bennünk csillagképek mély következményei érzés
és elidegenültek ebben a földi hullám.Ez hat a hatalom
ferde fejében megfosztott érzés él árnyalatú kék , türkiz
érintő mély és tartós barátság, ez hordozza magában
mágikus gerendák az őrület és a gyönyör szerelmeseinek
ritka szépségű és alakformálás kék .A szálak a
félhomályban intenzitása ő alakul , és továbbítja az
energia és a hidegtől védett a gonosz és gyönyörködik a
fájdalomtól és a csend , nem, nem egy maszkot , hogy
kijátssza , és utal bennünket, hogy az elvont gondolkodás
, ez inkább egy erős kék fény és erősítővalóságos és
képzeletbeli öröm, de ez befolyásolja , és aki mindig
befolyásolja , hogy költözzön , és elfogyott határértékeket
belső és tartós barátság.Beleszeret , és hogyan , hogy
hiányoznak az oka , de a felszolgáló , hogy érzelmeket ,
jön és hozza öröm és vágy gyönyörködtet , hogy öröm
kalória- és megtámadja mindent, és egy mámoros
izgalom ezzel a kék fény , hogy lefekszik, és gurul
abrochaa felhalmozási energiák lebontó az idő, de nem
tűnik el ez a jövőben , azaz mindig jelen van ez a védő
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fény , hogy nem engedi fejlődni szintjén kontrollálhatatlan
fényes öröm.
tápkábel
Élénk rejtett szorongás végigfut szerveinek elektromos
kábelek remény etetők és valami új és csodálatos , hogy
elhagyja
a
statikus
mozgások,
de
gyors
és
vágyálom.Megbénult
mozgás,
a
feszültség
nő
kidolgozásában és ténylegesen irányítja , és mért
mozgások le a lépcsőn a gondolat, ami összeköt minket
egymáshoz .Ez létrán gondolatait , amit kategorizálni
viselkedés , arcok és mozgalmak keretében azt a
süllyedési és emelkedési a pillanat az élet, a fény táplálja
a mozgólépcső nélkül eljuthat a őrület a valóságban ,
hogy uralkodó sec .XXI, az energia , a mágia , jelmezek ,
minden látszólagos harmóniák , de vigyázz a lépcsőn ,
nem mindenki fogja a mozgólépcső az élet , vannak
lények, akik lépcsőn , hogy a nő és a különösen valaki
támogatja , hogy elég , vagy ez egy kérdés,egyensúlyt
.Erőviszonyok nélkülözhetetlen egyensúlyt a mozgás és
esik és emelkedik a szintje minden lény , de nem mind
megérdemlik , hogy menjen le , vagy támogatni minket a
mászás , erőfeszítés és kitartás gombot, majd emelje fel
magát az áldozathozatal szellemét ,sérülés nélkül vagy
leáll , és ő majd elviszi a fényében a gondolkodó lény
.Nem egyensúlyt a külső erők , hogy tud adni , a lépések
szilárd és táplálja kábelek remény jön a legfontosabb
elektromos kábelt az élet körforgását , az energia , amely
táplálja a föld .
pezsgőtabletta fény
Cai és mormog , hígított és terjeszkedik a fény elágazási
bevehetetlen vágy , ez illúzió pezsgőtabletta néz ki, mint
a fény, amely majd összeomlani , amikor szembesült a
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külső valóság .Felruházva rosszindulattal és hamisított
szórványos őrület szénsavas vágy, mint a szeretet bővül
és szennyezi , elfoglalja az összes gondolatok , és
lehetővé tette , hogy uralja és legyen uralkodó, ez a csere
revitalizáló energia, a pezsgés nyakát , hogy megya
világító tartalom van .
Lit ég
Semmi sem erősebb, mint az a törekvés a tökéletes
egyensúlyt a fényes ég, mivel azok a csillagok, hogy adja
meg az élet , és mozgassa gondolatait és elképzeléseit ,
sőt a vágy, hogy konkrét .Semmi sem szebb, mint az ég
megvilágított constelares energiát , hogy fellebbezni
állandó kölcsönhatásban áll a csillagok , és a hatalom a
csillagok egyedülálló, hiszen bármit is mondanék erősebb,
mint a lélek megvilágított ég , és a változás iránti vágyat
és az interakció és érintseCsillag vonz gondolatait .
Energy lefolyó
Ez ijeszt meg, hogyan energiák eltűnik a füst láng nélkül ,
azaz nem akarja értelmezni a COS valóság csillámot
.Csalódott vagyok , amikor életenergiáival elnyomható
szállást és kristályosodási érzések kétségtelenül egy
maszk a politikai korrektség .O lelke tiszta energia
átalakul , akkor egy mágikus és repül elmék , akik nem
impulzusáram a valós tényeket és változó a dolgok
változnak lépéseket és ciklusok , amelyek minden
elmúlik, és fejleszteni , de soha , ahogy a félelem ésa
sofridão érzéseit .Szabaduljon meg és bővíti szenved , és
különösen a mutáció az élet , ez a változás arra késztet
minket .
Az élet fénye
Elmerült az őrület a szenvedély.Miért ösztönösen szeretik
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és akarják, hogy szeressék szenvedélyek és csalódások
nyit több illúziókat .Megtévesztett , és szeretnek engem
összpontosítani és koncentrálni az egész módszertanát az
igazság
szeretete
,
hogy
áthatol
minden
hazugság.Meztelenül a játékteret a szeretett állunk
szemben a valódi személyazonosságát hogy úgy
szeressék megköveteli tőlünk egy mély lelkiismeretes ,
hogy miért szeretnek minket , és még van egy szükséges
kettőssége jó ízlése viszonozni és a szeretet is , ezt a
dialektikát vélelmezni1 + 1 = 1 , ha logikusan nem lehet
élvezni semmit .Tehát logikailag 1 + 1 = 2 , helyes, de a
magatartás nem lesz produktív , ha az eredmény nem a
műszaki köti az attitűdök és értékek és a viselkedés
általában, így aztán van egy egységes álláspont közepén
szeretkezés .Megértette és igaz ez csak örömforrás , vagy
lehet egyéni vagy egyéb intézkedés célja, keresetet, mint
az igazi szabadság .Nos , én még nem éltem elegendőek
ahhoz, hogy a következő lépéseket , logikai vagy
logikátlan lesz a kritériuma sokatok számára , azt akarom
, hogy teljesen biztos , úgyhogy képzelni, hogy ass időről
időre , és ma már szinte szamarakmint ilyen , vannak
meglehetősen mesterkélt szamarak , akik csalnak , de aki
igazán szem előtt felmerül néha ezt a szerepet , hogy a
saját következtetéseit .Nem vagyok itt , hogy egyébként
mintegy ostobaságot félelmek , és attitűdök , amelyek
nem teszik , mert őrült csak bizonyos körülmények között
és mikor bírálják el mások , azaz gyakran függ a " élőhely
" .Elterelve néhány ezt az érvelést akkor azt akarom
mondani , hogy őrült vagyok , azt feltételezem, hogy
tetszett sokan , és ezért soha nem vagyunk elégedettek ,
azt akarjuk, hogy több szeretetet és egyre több ... miért
annyira szerető ambíció , ahogy tette fel a kérdést
.Visszavonulás mondván, a következő , mindenki
szabadon kötelezzék ostobaságot szerelmes , akkor
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sérülékenyek, és gyakran manipulált .Szeretnénk hinni ,
hogy igaz az, hogy a szeretet , miért, mert már szeretett ,
azt az érzést , hogy felkelti a szeretet , és kiváltja a
bölcsesség az élet , a szeretetben és a szeretet továbbítja
, hogy a szeretet világosan és spontán módon , azt
akarom mondani, mert jogom van arra, hogy
szeressékmert akkor szeretik egymást , és így könnyű
életre egy erőfeszítést és irány a pályára, ha nem
könnyek és fájdalom .Élvezze a csodálatos lény , hogy be
fogja mutatni a maximális energiát szülő.A fény játszik a
gerendák , hogy megvilágítsa a Naprendszer magát , hidd
el .Soha ne a távoli horizonton begyűjti a fényt, a szeretet
, mert terjed contact , revitalizáló ösztönözze ezeket az
energiákat .És ne növekedjen és az egyenlet 1 + 1 + 1 +
1 + ..... = plusz végtelenig .Nos, a szerető mező
mágneses erők , csábító erő és vonzza a vágy, hogy tudja
, és megfelelnek a vágy, vagy egyszerűen csak élvezni .
Energy egyesületek
Fény : meleg : sun : teljesítmény: szegregáció : a nyál :
kiss : megosztás : az érzés : öröm : party : Születésnap:
Születésnap: Kor : Kor: türelem : kitartás : Conquest :
áldozatot : Pain : Gyógyulás: Orvosi : Egészségügy :
Vitality : Energia :teljesítmény: impotencia : frusztráció ,
bánat : Loss : vertigo : szédült : crazy : crazy : Hospital:
kórház : nélkülözés : a vágy : vágy : szeretnék : win :
win : Battle : War: halál, veszteség eltűnése : no:
magány: gondolkodás :létrehozása : találmány :
hazugság: a kegyetlenség : erkölcstelennek : büntetés :
büntetés : szemrehányást , finom : Rendőrség : védelem:
biztonság: stabilitás : egyensúly : kiegyensúlyozatlanság
: abnormális : betegség : pszichiátria: help: terápia : a
klinikai : injekció: nővér : morfin : Drug :illúzió : csalódás
: szorongás idegesség : Feszültség : küzdelem :
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küzdelem : Fighter : Győztes : verseny : a verseny : az
adrenalin : félelem : félelem : kétség : kérdés : Kérdés:
válasz: kérdés : kíváncsiság, érdeklődés ;elégedettség,
öröm: Orgazmus : az érzés : a lelkiismeretes :
elszámoltathatóság : bűnös : bűnös ártatlan : Free :
Freedom : Justice : becsület: az igazság , az őszinteség ,
az átláthatóság : Invisible : Unreal : nem létezett: a
képzelet : a kreativitás , álom : alvás : rest : béke
:nyugodt: Kilépés : stop: jel : szimbólum: rajz: Ceruza :
gumi : Tire : Road : Utazás : Közlekedés: Vonat : sor: Tű
: pin : Varró : Operation : beavatkozás : a változás :
Transition : lépés : skálázás : Besorolás : index
:kifejezések : szavak, kifejezések : párbeszéd :
kommunikáció : kifejezés : Bemutató : Bemutatkozás:
Bevezetés : preambuluma : Bevezetés: Book : Sheet :
Fa: természet : Szél : Air : Sea : tűz , a föld, naprendszer
: energia: fény: teljesítmény: raykék :)
Energy felújítások
Él elégedetlenség elégedettség
Jólét Fény
Én minden színt festeni a világot
bénító fény
Valami sem állíthat meg minket , ha azt akarjuk , hogy
továbbra is , de miért hagyja abba , ha az akció
kibontakozik , és létrehoz érzelmek , érzések és ingerek ,
mert amikor valaki válaszol nekünk, és reagál cselekvési
barátaim , türelem és a hírszerzés , hogy megértsük a
másik szembesül a fájdalom .Ez itt a kérdés , hogy miért
szabad energia , hogy megbénítják hozzánk, mintha
gyerekek voltunk megválaszolatlanul.Bátorság kedves szó
megrendelés alapján kell megítélni , és ki lesz a bíró
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miatt, aki lehet normális és abnormális ... senkinek!
Mindannyian a hit , és hiszek azoknak, akik hisznek adni ,
hogy az esetek érintik az akarat és a mindentudó és ez a
vágy , de a hárfát utal , és kijátssza sugároz hangzik sellő
hallucinációs visszhangok .Semmi több, mint pihenni és
hallgatni van két füle és egy szája hallgatni kétszer annyi,
mint beszélünk , és csend van akció és nem naiv vagy
ellenőrizetlen , néhány ellenállni neked kell próbálni a
csend is lehet kínzó , de választ számos szubjektív
kérdésés csöndben hallgat , de működhet, mint a
tökéletes fegyvert azzal az óhajjal, impulzivitás és
ellenőrizhetetlen vágy, így megnyugodni, és hallgatni
hallgatni csend benned !
Ha egy nap a távolság
Ha egy nap a távolság , lenne pusztító, félelmetes , zajos
, vagy könyörtelen volt világos, szép, ragyogó és
energikus ... Minden ray , mint az emberek a különböző
jellemzők , különböző hatásmechanizmusú , más
megvilágításban , azaz minden egyes ray /egyedi és
exkluzív .Nos , ha egy nap a távolság legalább volt eredeti
.Minden ray az intézkedés formáját , mint bármikor az
embereket , hogy megosszák időnként felmerül frakciók
.Vajon ható fény / lehet , meg tudnánk változtatni az
irányt és célt.Ami a célállomások és az első alkalommal
fogok hivatkozni az Isten nevét , egy napon úgy tűnt,
hogy egy beszélgetés hiedelmek és a hit egy Koránt
követője , aki azt mondta nekem a következő történetet ,
amely fogom leírni : van játékban egy adottkezek és
heves kérjük Istent, hogy hagyja meg a maximális
pontszámot, és hagytam egy rohadt .Kedves történet
csapódik le, de aki végül megjelent az információ ?De
ettől függetlenül ez a történet azt akarom mondani, hogy
van akció és sugár / eljátszani a környezetet , és minden
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dob a kockával és az energia / alak / viselkedését .
Tanításait a végzős apa az élet világossága
Köszönöm apám ezt a hozzájárulást a tanításnak ...
mindenből egy kicsit ... Ez hogyan ... megalakítottuk
amikor mi figyelmes, hogy az élet ... A körülöttünk ...
érzékenységgel minden
A fény visszatükröződik
Én reflect'm csak őrült
ragyogó reggeli
Milyen jó , így felébredni az én világom , a kanári énekelni
, hal úszni és fa oxigéntartalmú .Felajánlom neked a
cinkosai : a Kanári- pint elbűvöli őt énekelni .A smartie
hal úszni és diák a víz felett .És az amazonok bonsai ,
hogy lélegzik , és inspirál .Ebben a három csillogó lények
és inspiráló az én világom , tartok több Földgömbre az
ablakban , hogy összesen a világon , mint volt 20 évvel
ezelőtt , csak egy példa a szakszervezet még létezett rep
.Szovjet Szocialista .Van még két sivatagi rózsa , mind
álló idő homokszem a sivatagban , ami nekem elképzelni
az egyesült világ , a világ ezek a rózsák egy eredeti szín,
ami számomra azt jelenti, kitartás és egy másik festett
erős zöld árnyalatokjelképezi a reményt .Az én írásban
világban , azt hiszem , és úgy érzem , mintha zavartalan
.Egy tökéletes meleg környezet és a ragyogó reggeli írni
néhány szerető lélek van , akik szeretnék képzelni a rózsa
a közösségben .
200 nap a "vulgáris " mór Filipe
Felébredtem egy másik valóságban , mint máskor , és
feltárni rar írás tanfolyamok ezen a könyvön keresztül
bővítené lényem .
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Azt fontolják meg, milyen átviteli gondolat és azonosítja
azt a fényt , és a hatalom .
Mint mindannyian gondolni több perspektívából kell, hogy
kövesse a láncot .
A léleknek zavaró pillanatokat .Az, hogy megnézzük
magunknak nem mindig naiv.
Az energia kitágul
fenntartották .

.Zavaros

elméket

vétségek

is

A hangok kórusban hangosabban, mint egy hang .
A szavak egy kifejezés a művészet .
Innentől kezdve nem lesz inspirációt .A dobogó a szív
ritmusa , hogy kiterjeszti a vénák .
Elnyomás történik lopakodó .
Minden megvan a q .Minden gondolunk rosszat .Néha
tesznek minket bezárva .
Mindannyian hiszem .Az emlékek nem mindig van jelen .
Nem Pratiques gyűlölet , mert ez rossz .Nem minden
alkalommal a lehetőséget, és a megfelelő időben .
Néha csak azért, mert szenvedünk .Mindannyiunknak van
a véleménynyilvánítás szabadságához.
Semmi őszintébb , mint az igazság .Én több kifejezési
formákat .
Mivel jól az, hogy egyensúlyt .
Az egyensúly a rutin ciklust .Ideges az egyensúly hiánya
.Az emberek szeretik a hozzászóláshoz.
Mindannyiunknak van tisztaságát .A nap energiaforrás .
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Az egyetemes szeretet szül együttérzés .A kóros semmi
nem
történik.Minden
felejtem
el,
amikor
csak
akarunk.Mindig több szempontból.Nagyon kevés ötletek
ítéletek .
Vannak helyrehozhatatlan
igazságtalanságot .

dolog

.Minden

előzetes

A szerelem egy örömforrás .
Mindig egyedül, és védett .Vannak emberek , akik nem
szeretik azt gondolni .
A tudatosság egy zseblámpát , hogy tisztázza velünk .
Mindannyiunknak
van
satu
.Néha
van,
félelmeket.Mindannyian azt mondják, hülye dolog .Nem
azért írok , hogy bárki .
Mindannyiunknak van valami, amit nem akarok emlékezni
, de jó tudni, hogy mikor szomorúak vagyunk, és mindig
vallják be , és nem elrejteni semmit .
Mindannyiunknak van sebezhetőséget.Mindannyian úgy
érzi, az öröm valamit .
Amikor a lehetőséget leselkedik megnyílik előtte az ajtót
.Van úgy érzi, bizonyos értelemben egymáshoz képest
.Senki sem senki , és így az összes jogosultság ragyogni.
A barátság mindig jó elvileg egy barát egy másik énje.
Kövesse az ösztön látod pozitív .
Mindannyian szeretetre és szeretni szeretjük a fény
generátor .
Amikor mi szeretett tiszteletben kell tartanunk , hogy az
érzés .
Ez a szeretet, és a születési arány növelésére .Mindig
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szava kereszteződésénél játékok .

tükrözik !Capture tanulás!Fogja igaz !Végezze el a self !
Én , te , ő , mi , ők !Mindannyian velem !
És én őket!És ők minket !
És mindezek után kik vagyunk mi ?Mi vagyunk amiért mi
létezünk !
Mi létezik , mert mi jött létre !
Ösztönzését a design!Fény az élet !
Fény DesignsA képzelet és a valóság !
Közötti dualizmus amit akarunk, és mi az valójában!
Tények értelmezik a valóságot !
Reality körülöttünk !Habitat ahol születtek !Azt jelenti,
hogy átalakít bennünket !Transformation / mutációt !Az
innováció és a változás!Megváltoztatni ciklus lépéseket !
Átmeneti fázis !
Átmeneti akadályokat !
Legyőzése ciklusok és nehézségeket !
Készítette és képzeletbeli nehézségek vagy valóság !
Nehézségek / problémák
tudatalatti és tudatos !

közötti

kölcsönhatás

a

Tudatos és teljesítmény!Eszméletlen , és a vetítés !Design
rám !
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Lét!
Én létezem hamarosan létezünk !Mi vagyunk a számomra
!
A világon !
A világ , egy bekapcsoltam velünk !Mi jár ezen a világon ,
és ők minket !
Azt alatt jár részed !
Ön jelenlegi rájuk !
Ők a világ !
A világ lények !
Lények , akik vagy nem !Legyen az élő vagy élettelen !
Termel fénygyűjtő fény!Fényenergia !
Energy Power !A hatalom vágy !Desire sem hiányzik !
Akarta az igazi!
Minden érhetünk el valós !A Real a tények és viselkedések
!Viselkedések akció !
Akció válasz a világon !World in Action átalakulás!
Átalakulás változtatni !
A változás igazi!A változás állandó
vagyunk EnCalcE egy kívánság!

vágy

!Tartósan

Vágyakat elnyomott !Nem mindent, amit akar a világban !
Elégedetlenség !
Abból, amit mi , és nem volt ott!Nincs irreális !Nem
tényszerű gondolat !Nincs ténybeli nem érhető el !
Kétségbeesés nem érhető el !Kétségbeesés szenved !
Szenvedés azért van !
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Milyen létezik nem vonzza a vágy !
Ha azt akarjuk, ami nincs ott !Nem fogjuk elérni a
boldogságot !Boldogság kívánsága teljesítését !
Unfulfillment boldogtalanság elérhetetlen vágyakat !
Nem érhető el !
Depressziót okozza !
Depresszió lelki állapot , hogy nem történt meg.
Nem történik meg, nem tényszerű irreális !
Világszerte több valótlan tények odakint!Erők és
események , amelyek vélelmezhetően , mint a világ ,
hogy nem elérhető !
Nem elérhető lelki !Lelki egy módja annak, hogy úgy érzi,
velem !Mindannyian élni a lélek !Spirit / hajlam
Motiváció valami arra késztet minket !
Impulse cselekedni !
Akció a többiek !Törvény , Akció !
Egyéb őket , jönnek !Én vs. őket ( világ ) !Szociális
világon !
Tanulási viselkedést !Lefoglalásáról a tudás !A tudás a
valós tények !Fegyver a tudás a tudás !Tudás átadása !
Közöttük is azt világban !Megismerje a világot , hogy
legyen benne!
Mi ők a tudás világa !
Mindannyiunknak van némi tudást !
Ossza tudás tanulni!
A

tanulás

live!Élő

kommunikálni
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!Jelentés

az,

hogy

kapcsolódnak !Kapcsolat kölcsönhatásba !
Interakció az, hogy fellépjen a világon !
Ható a világ forog !Alakítsa át a világot a tudás fejlődik !
Evolve , hogy jól !
A tudás ismerete sor!A tudás a világ !Multikulturális
bölcsesség!
Végtelen bölcsességével !
Végtelen elérhetetlen !
Mivel bölcs utópisztikus !Utópikus egy törekvés !Will !
Akarat belső erő !
Belső erő I !Az I átalakítani a világot !
A világ átalakul őket .Ezek változó világban !
Kik vagyunk átalakítani a világot !Az ész !Ok igazság!
Justice egyenlő jogokat !Jogok csak azért, mert mi lesz
velem !Kötelessége őket!
Mi kell a tisztességes, hogy a világ !
Cselekedni a tudat és a valós alapja !
Eljáró Awareness irreális tények !
Unreal tények képzelet
Imagination DesignsAmi nincs jön létre !Létrehozása a
képzelet erejével !Hogy képes létrehozni az, hogy
ingyenes!A szabadság tudni !Tudni , hogy játsszon !
Értelmezni , hogy vegye !Vegyük az elkötelezettség!
Kötelezettségvállalás az a szövetséget !Szövetség
esküszöm !
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Jura a hűség !
Hűség igaz !
Egy Igazság van !
Uno én vagyok!
Mi vagyunk az egyik világon !
Mi vagyunk nekik, hogy téged.Lények .
A növekedést, hogy .Lény van .
Van egy igazi tény .
Ez a valóság , hogy létezünk , és mi vagyunk a világ !
World of élő és élettelen lények !
A világ egyre nekem és neked és nekik .
A világ fejlődik !
Evolve , hogy többet tudnak !
Mivel jól van , hogy tudomásuk van !
Tudás ismerete !
A tudás élmény!Próbálja érzés !Érzés tudni !
Csak érezni , amikor megtapasztaljuk !
Csak ha megpróbálnánk !
Opció szabadságot, hogy mit akarunk !
Jobb , kötelessége, hogy tiszteletben kell tartani !
Nem akarjuk , nem tudom !
Nem tudjuk, mi nem alakulnak át !Megszerzett tudás !
A különböző magukat a világban !
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Nem tudod , hogy akarunk-e egy másik kérdés számomra
!
Elations a tapasztalataira építve az én és a velük !
Van hibás dolgokat induló mások tapasztaltak !
És ez a józan ész , hogy nem jó !A józan ész bölcsesség
az élet !Bölcsesség az élet !
Közös élmények !
Megszerzett tudás !Kölcsönhatás révén , egymásra hat
transzformáció !
A világ interakció !
Mi vagyunk a világ !A világ vagyok én, te, mi, ti , őket!
Megosztása , a barátság !
Barátság cinkosság !
Közös értékek !
Ugyanez a I több csomóponton .A társadalom vagyunk
.Mindannyiunknak van egy ismerősének!Köztünk tudunk
eljárni !
Hatva köztünk hatással vagyunk rá!
Ő a világ !Elosztása a világ !Átalakulás!
Új átalakulás én, mi , ők , te!Egy új világ .Új valóságot.
vágy
Adj egy csókot ... mint azok, tudod? !Adj egy csókot,
rejtett , mint azok, hogy mi surripiá- egymást, amikor a
vágy nőtt ad nekem egy puha csókot akiket ismertek !!
Édes, édes tudni!Adok neked egy puszit az én
álmatlanság
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Nem alszom , mert nem akar aludni , én szeretnék élni
.Íme egy akadályt , ami megtartja ébren .Majd szembe
vele álmatlanság
Árnyék Wolf Caricuao árnyék farkas elveszett, de találtak
.Védett , de csak a választás.Etetés a kézügyesség kémiai
szilárd és nyomtatott hasadó H20 .A tisztaság saját
árnyékát a mélybe kaland és volt egy leszállást , Caricuao
.Mint farkas védett , de a hozzáállás önmagában , elmerül
a látszólagos magány .Ma írok Caricuao farkas szembesíti
a világot , és értelmezni őket.Friend független nélkül nem
élhet a vad természet, hanem egy igazi újszülött
jótékonysági élet embrió Caricuao , ahol érettségiztem
van hűséges fiatal vér , becsületes , különösen a félelmet
nem ismerő természet , vad el alapvető , de korrekt és
tisztességes Ismerősömtársa és barátja .Tehát hűséges
útitárs és cinkosság mindig úgy értelmezték a melegség
és a csend.Éltem egy kicsit ahhoz, hogy tudja az
árnyékok és utcákon Caricuao Cª .De láttam a bátorságot
farkas , és megalapította néma és törvényes bizalmasa
barátja linket a szabadságukért .Ha van egy dolog, a
farkas volt a szabadság volt , de nem volt egyedül,
egyedül !És ingyenes!Árnyék Wolf extrahuman izzó
energiákat az életmód.Az ő ugat kiszabott függetlenségét
vadak a természet a gének .Úgy döntött, hogy megosszák
a tőkehal és lelkileg egyedül Szenteste a farkas vagy
inkább Caricuao farkas árnyéka ugyanakkor szabadon
kórusban testvériesen kapcsolódik egy edénybe, és az
italt .Egyedül vagyunk a választás ?Claros szabadon
gondolkodni, mint a természet .Ez volt ajándék nekem ez
a karácsony a farkas Caricuao , de a vad a veleszületett
genetikai környezetben húzza meg a kromoszómák a
szabad
állam
tisztasági
érzés
saját
természetét.Enigmatikus , mint ahogy az élet , de táplálja
a Lust for Life , és élvezze a magányos, de szabad kezet
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korlátozását vagy bevezetését .
Én és árnyék farkas barátok , de nem jellemző az a
munkamódszer szokványos módon más kényszert ,
szabadon Anyatermészet , és így növekszik, és mi okozta
beszivárog hozzánk .Havana Club áll a középpontjában az
őrület azonos szomjúság a forradalom és számba vesszük
a lényünk , itt van egy ingyenes, de magányos paktumot
kötött kutya ösztöne együttműködést .
Minden tiszteletem , segítségével te és én !Mit gondol
rólam, és én rád ?Hálás vagyok , hogy itt lehettem olvasni
, talán értette !
Átadás a szempontok már olvasott nekem már elfoglalták
elations legalább ékes Javasolt ajándék a jogi órával már
az éjféli mise vagy a játék kakas , hogy az a szörnyű
kérdés! ?
Reflexió az érthető kommunikatív ecstasy , hogy a
minimális és puszta hallgatását echo , ami elválaszt
minket .Cselekmények fájdalom szavak még egy egyszerű
elutasítása ég.Leküzdhetetlen akadályt fizikailag, de nem
a hormonális és lelki kémia fényes .Égitestek betörni
hozzánk a virágos árvácska .A kereső a szeretet lóhere,
mert rengeteg áll , hogy megértsék a sokoldalú lények és
mindig valami hozzá , hogy ezt a nézetet .Egy másik
mellett , tovább nőttek ez a vágy az együttérzés és a
gyengédség , hogy száműzték számunkra, hogy a
képviselő önbecsülését a közösségi médiában .Tekintse
szempontjából a self egy és oszthatatlan , nem aliebármilyen akaratát több kívánságait során felmerülő, a
kör.Ez a kör az arany , egyesületi jóhiszeműség és a
hűség és a tisztelet , főleg nem létezik .Mi vagyunk a
tiszta és vadon a jogi aktus így , és semmi több önző ,
mint én, aki csak annyira mindig megtámadja a másik a
163

saját szempontjából .Gyulladt az elme képes egy
egyszerű eszmecsere , ez sürgős felhívást intéz a józan
ész.Ha adunk , vagy hogy a saját , a többi .Semmi több
triviális elutasítja , amit nem akarunk , ez könnyű.A
szeretet és a szerelem inkább érzi a másik , és nem én
.Konstruktív hozzáállást a kapcsolatot velünk lények ,
szenved a harmónia, az együtt élő más lények
.Nyomtatott ösztönös viselkedés csak gondolj rám , aztán
rám , és most már újra.Konfliktust, mert az egyik átalakul
magukat , és én soha nem tudom, hogy hány lényünket ,
és mi kell elviselniük , így a másik .Ez a fajta jönnek
hozzánk , amely mindig nyitva áll.EU magára a figyelmet
azzal , hogy maga gomb srácok , és milyen szintű az
önzés .Nos a páncélt , amit valaha ott - hogy ilyen hogysír a TU , hogy létezik , és hogy több EU EU kattintva
páncélt .És akkor hogy lehet, arcát a tükörben , és hogy
lehet csak az én , hogy létezik, mert az összes EU voltak ,
hogy- sír pelo EU által a világ .Mert egyedül, aztán amikor
meg akartuk kérni toryk csak azért, mert az önzés több
EU ellen EU .Magány ezt a szót nagyon önszeretet van ,
de ez nem hoz létre több szeretlek .Szerelem : Én és te
omnia vincit amor a szerelem mindent legyőz .
Ó , ha tudnád, amit akart , és hogy tudod, és Ezért nem
szabadna ezt a pazarló szorongás , mert komoly és
vágyakozás jönnek azóta nem látom , vagy hogy olyan
tökéletes lenne a bravúrt , hogy eljött , és magával
trouxesses nem is jelenik meg , hogy Ofájdalmat , és nem
hatalmat akarnak , de akkor nem akarja kívánok a
találkozó pont ezért rendkívül színes életet sok színben ,
hogy engem egy pint nem kellene itt mellettem, nem
látom a kertben rózsa virágzik , és esik a fehér szirmok
lapse vágyakozás ésvágy, soha nem egyedül, hanem
kiírása itt vagyok ott leszünk, és azt akartam, itt és a
gyönyörű barna szeme van , mint a tengeri olajbogyó
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őket csak akkor rád gondolok eszembe felébredt ,
felébredtem nélkül maradt sötét találtam magam
vágyakozás éscsomagolva szenvedély vágy, minden ,
amit láttam , és eszébe jutott az erős csókok , ölelések
erős annyit adott és kapott , és megkérdezte, hogy nem
alakult ki újjászületését lény, és nem kérte , hogy a
szerelem fájdalom nélkül láttam , azt kívántam, bárcsak
már mindenre emlékezett , ésmit adott nekem volt
minden, már nem ragaszkodott kapott szeretet ,
gondoskodás , együttérzés , szenvedély, mindent, ami
szó sosem mond nemet egy ingyenes szív és ott vár,
hogy kinek is szól , vagy adományt igaz van , hogy
anélkül,kérést vagy szükség , ha nem hall , nem részein ,
adja kereső, hogy megtalálja a gyógyírt lapát és a kincset
, hogy nem egyenlő , csak a kincset , hogy nem arany
tartós szerelem , és tudta, hogy mit akarok , de azt nem
mondta meg láttálvolt valami mélyebb , valami látott , de
nem fordította le volt ereje nélkül született , anélkül, hogy
látta nőtt bennem , mint én , és te írtad , és nem látom ,
mi növekszik bennem szerelem volt , ez voltvalamit akart
, de nem volt , azonban meg kívánja valóban szerette ,
ahogy szerette látni , hogy nő estig minden történik
félelem nélkül , anélkül, remegő félelem nélkül elalvás
melegedni magány , mint egy kéz alatt szívében ott volt
az ablak nem látlakde találkozott , éreztem a parfüm volt
a szaga szantálfa és a jázmin hallgattam , de nem hallotta
azonban rájött, nem volt ott , és felismertem tegnap
ugyanaz volt , de ma más volt fűrész, szaga és hallottam,
szemtől szemben egyedülálló volt valamikülönleges fájt
nekem, és fontos volt, lélegzett , és szívjuk levegőt az Ön
számára , nem látom , nem érezhető , és még nem volt
vége , mert ott voltál , messze , de ez a feltett egy
szerzetes megmutatni előre, a jövőbe, és kitalálta ,
hogyott volt a háttérben , az ablakban a nem látta meg ,
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anélkül, hogy az Ön részt vesz magának levegővel
végzett a tengerbe adta , hogy tudd, a tenger illatát
nedves légzés és öröm volt , amit látott a tenger , a
homoka nyirkos a levegő , de a légzése .
Meggyújtom egy szál cigaretta elgondolkodva , és élvezze
a harmónia közöttük lét és gondolkodás tárgyát tesz
engem sétálni a sorok között , és folyik a gondolkodás,
ötletek és célok közötti kölcsönhatások író és olvasó soha
nem olvastam vezeték segítségével rögzíti , amit írtam ,
hogy furcsa, de tudom, hogy valakiolvassa el, miért van
az, tetszik , el fogja érni , amit akarok közvetíteni , vagy
homályos cigarettát kiment, és azt hiszem, nekem lesz ? !
Nem tudom , de én levelet egyfajta lelki és szellemi
felszabadulás tesz engem is kívánom, hogy az olvasók a
tartalom és hát választottak más fajta írást az utóbbi
időben több concrete'm nem annyira könnyű és energiát ,
hanem a szeretet és a megértés úti cél, az elmeSzerelem
vociferously kedves szavakat , hogy valaki , aki szeret
olvasni valami szerető, bölcs és én tárt karokkal a
szeretetet, bizalmat konfliktus nélkül , és anélkül, hogy
ambivalens a szavaimat én jobban közvetlen és konkrét
szeretné az érzésem, hogy az érzés, hogy egyesítiolvasót
az író affinitását , ezért azt szeretnék, hogy amit én
mindig is a spontán , de vonzó a barátai megállapodást
szavakat a betűk között , hogy találkozzanak és formáját
mondatokat mindig kapcsolatban , és nagyon reális
remény gondoltam szóval sajnálom meditatív mondatok
azt gondolom, de jó arra gondolni,ha csak az abszurd ,
mert van valami, hogy létezik, csak azt mondani, hogy
még léteznek ebben az egyszerű módon vagy formában
egy közös mór Filipe minden szokatlan olvasás nekem ez
nem olyan gyakori az apátia olvasni , amit írok , és
bevallom ,olvastam kicsit , de amikor ezt velem is
elgondolkodtat ez az én kihívást olvasni , és továbbra is
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olvasni és gondolkodni .Hálás vagyok és boldog több mint
arra gondolni, hogy valaki más azt hiszi, gondolatait !
Talán nem érzem úgy érzem magam, mint esõ a kő kerül
a járdán lyukak alatt egyesül homok, föld kemény és
igényes kapcsolatban nincs helye , nincs hely , vagy egy
másik kő íme egy hatékony kapcsolatot kő, föld, homok
ment rajtuk, így akapcsolatok közötti kölcsönhatás hideg
kövek vagy anélkül homokkal vagy földdel hanem az
Egyesült keze által a kőműves , aki csatlakozott , és
tökéletes szeretet az egész földön kell egyesül a
macskaköveken Mason az az ember , ami összeköti a
különböző kövek , és nem kapcsolja szívekkő, hanem
érzések moldable bármely más darab kell egy sor darab ,
amelyek együtt bírta súlya vagy kopása időben mer
elpusztítsa a túra sétálunk így azok az emberek
szenvednek a leginkább terhelést , de ha csatlakozott a
hatás kisebb hajón-t a másik darab szerelem szeretet lesz
a homok és kosz , amely egyesít minket anélkül,
gyengeségeit , csak viselni minimálisra csökkenthető, ha
az összes darab együtt vannak és jól macskaköves férfi
tökéletesíti saját kő és csatlakozik a többiek együtt erősek
és atávoli és szilárd magad körül a világ valami , ami
egyesít bennünket lego típusú íme megbonthatatlan várat
az összes egyesült és hibátlan , ha minden kő szenved
viselnek semmit, csak a homok , hogy életbe léptesse a
kövek , mint a férfiak élettartamférfi kövek helyébe a
kopás miatt , és életre vannak kis kövek , nagy és oly
annyira is, hogy illeszkedjen természetesen mások,
amelyek szükségesek kőtár egy embert a földön fog formázott,
hogy
illeszkedjen
a
megfelelő
helyszínmegtekintheti a puzzle , ahol minden darab illik
egymáshoz , így mindenkinek van egy hely , és nem
kevésbé fontos, mint mások , hogy egy puzzle kép nélkül
torz részek egyaránt szükség van a világon a Föld bolygó
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szüksége mind a férfi,a nők senki semmi , mindennek van
egy módja annak, hogyan kell élni , és egymással
összekapcsolódik itt van egy hatalmas puzzle földön élünk
, és vannak kötve egymással anélkül, hogy tudnánk , de
minden játék véget a puzzle több jogot , más görbede ez
természetes , hogy minden elfér , miután az összes ,
hogy szeretnénk egy járda út közötti harmónia lények,
akik minden együtt ugyanerre a célra a szerelem és a
kapcsolat a kortársakkal , mint tudjuk meg magunkat, ha
mások nem mutatnak érzi magát, és nem az igazatérzés
van valami megosztani , és ha fáj , hogy élni is
megosztani a költségeket, de mivel nem old meg mindent
simán , mert ha az elme és mi kosztümös érzések
arcunkba arcunkba , és ha tetszik valakinek meg kellene
mutatni az arcát , mintés mi az , mintha sajnálom , mint
én , de én megmutatom , hogyan vagyok , és azt
mutatják, az arc és az arcom nem eladó , hogy ne legyen
túl drága , mert a pénz sosem vett nekem , vagy azt
akarom, hogy az eladó , nemhogy vásárolni egy, hanem
egy dologbiztos vagyok az euróval szemben támogatta a
koronát , hogy a srác nem mond vásárolni mindez azért,
mert nem vagyok király és a korona nem akarnak nem
akar srácok érzésekkel szenved, mert nem szenved ott,
és ha még nem értékesített vásárolt boldogmert a pénz
soha nem látott arcát mutatja mindent , és tart chutzpah
venni őket, hogy velem mi vagyunk , mert nem vagyunk
jók senki sem elég jó , mert egy nap a koronát felváltotta
a költséges volt, és szembe koronázatlan ugyanazt a
fájdalmatUgyanez hév volt szerelem szenvedély volt, mi a
képzelet képzeletbeli átültetése a valódi vagyok hű a
szenvedély, a szerelem az égő és a fájdalom is , hogy a
pompa létezik, és én vagyok színész a mi világunkban
vannak Némafilmszínésznő dea folyosón egy romantikus
film forgatás , hogy énekel egy dalt " ez a mi égő
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szerelem fájdalom nélkül " te lehetsz leszek akkor majd
mindketten nézni és látni ugyanazt a szempontból
ugyanolyan természetesen ugyanabban a jövőben a
sarokban augyanabban a térben illik minden történik all'm
kiálló idealizálni végre működik ugyanúgy ugyanazon az
úton , és lélegezni sóhaj mindig sóhaj féltél a jövőben is
nehéz látni, hogy szenved baj nélkül , mert nem seb volt
az élet, tudom , hogy igennem tudom, ha igen , mert
tudom képzelni, és a képzelet nem megbízható , de
tudom, hogy mi vagyunk külön de együtt is csak, hogy itt
vagyok kommunikálni reagál tudod , ahol sosem tudhatod
, hogy fogok de én magam itt és ott vagyok, mindig ott
van veledmég mindig nem tudjuk , mert csak elképzelni
de úgy gondolom, minden jó , szegély semmilyen korlát
te és én mindketten mindig itt , együtt vagy külön
csatlakoznak , szükségem van rád , és nekem úgy
viselkedsz
reagálok
megnevettetni
mosolygok
beszélhelyeslem , hogy úgy nézel látom, látodEgyetértek mi mindig a dallam , amit akar , ahogy
szeretné , csak egy csókot utazom futok botladozva
repülés, de nem mindig esik , vagy aleijo nekem te vagy
a kúra vágyam megígérem , hogy találkoztunk , ésén
mindent megtalál , és nem tudok semmit , mert azt
elképzeltem olyan lenne, mint a jövő láttalak, és úgy érzi,
éreztem én is , mint elolvasni , hogy mit írtam és mit
éreztem azt akarom közelében mindig velem I
meghaladja a lázadás , de nemcsata disculpa a varjú
senki sem hibáztatható azért, mert szeretné látni , még
nem nézett tudom képzelni , hogy látod a valós birodalmi
hódítás és nem a képzelet volt pillantásra nem tévesztette
meg .
Semmissége vagy nulla íme , senki kilép a játék , ha
valaki eléri, amit akar ülni ideiglenesen birtokolt boldog,
mert a cél az, hogy megnyerjük majd nyerni annál is
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inkább, boldog elérni csalódott, mert elérte , és többet
akarnak mindig több olyan coisita , ha tetszik, és vanén
most boldog, de following've gondoltam egy másik
kívánságát most akkor mr .Genius adj nekem három
kívánság nem , de a Arem vágyak és még most mr .Genie
eltűnik nem érzem magam , mint egy kicsit többre
mögött szépsége az a karakter, erő arra késztet minket ,
hogy mindig követik a személyes és gyakorlati idealizmus
így védi a viselkedési ideális és társadalmi egyéniség ,
kedves ez a különbség , hogy jelzi a hozzáállása
színésziés következett egy ötlet , egy gondolat egy út
ahhoz ezért keres , illetve hogy a büszkeség, hogy a
természet ereje , amely lehetővé teszi számunkra, hogy
kik vagyunk egyedi lények és generátorok ész magát
ahhoz, amit bármelyikünk lenni, speciális ainem hiszem,
hogy egy nap már mólón kitartani beletörődik hanem a
szeretet és a harc állt a hitben ősszel nélkül akar menni
ejtőernyő nélkül falls Minden megtört bűntudat nélkül
mentség mentség és az UPA !A zöld, barna a hercegnő
varázsa lelked van Azt akarom , mint bárki élő, lélegző
vidám körömvirág a színek gyógyítani a fájdalom nekem a
fényerő az én lenyűgöző és gyönyörű szép haj hit ott
hozza összefüggésbe a gyökér a szívmegölni a magány
üdvözlöm hála ez a szenvedély , hogy kéz érintés , az a
mosoly , hogy elvisz a paradicsomba
Láttam, hogy felnéztem észrevettem néztem újra
visszatért , hogy javítási szeretett szeretett szeretett
gesztus volt a szeretet .
Te annyira igen, és azt mondta, így számomra láttam
nem volt, mint én kértem, hogy vagy , és akkor szinte
choravas úgy éreztem , szomorú és kérted , így nem lehet
, mint azt kérdezted örül Én nem szeretem , ha egy nap
úgy találja magátElveszett gondolsz rám, mint egy
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kiindulási pont úgy vélik, hogy az élet egy térképet , és
hogy meg foglak találni , és azt mondtam, szívesen itt
kezdődik az utazás , és hogy semmi sem úgy van már
most velem , és én a rejtekhelyet ad nekemegy beijito és
minden szép .
Képzeld el anélkül, hogy írási elolvasása nélkül hallás
nélkül hallgatta vizsgálat nélkül díszítő íme a mottója a
témát látni és érezni , és hagyd el magad a betűk a
szavak a mondatban a versek velem minden olyan
kérdések Ma úgy érzem, most már korszerűsítették nincs
múlt , míg emlékeztetve engem elfelejteniés mindezt újra
ebben érzem megértése az igazság a szem érzem a régi
arcát a szemét, és látom , és irónia nélkül , vagy
demagoguery'm spontán vagyok pontos és tényszerű ma
is így felejtsd el az olyan, mintha korábban nem volt
idejeszármazik a belső szem külső emlékszem létezik, és
azon kapom magam, most már a pillanat volt, most is az ,
hogy nézzek meg ez az arc a pillanatban a pillanatban az
esemény nem egyszer, de most megjelent szinte kiderült,
hogy szót a cselekménycsak , hogy egy híján tart öröm
csak írni bármit mond, hanem megfelelt a víziója , hogy a
nap , és én született az írás erejét az öröm egy ember,
aki éli az napról- napra úszók és szinte elhalványul a
víztiszta és nyugodt utazás a pályázati arcát könnyek fut
a hölgy lány arcát , hogy néha eltéved , és nem tudja, mit
akar, de célja, hogy olyan édes, mint a cseresznye betűk
néha szavakat buta, mint a többiérkező fény a belső tér
fénye nem tudom, hogy a düh , de úgy érzi, egy égő
sebet a visszatérés egy utat magadnak fordul a passzus a
világon , és látom, hogy a mély pillantást , mit érzel
tudom , mi a félelemtudom , mit tud a kívánságát
ezekben délutánonként ezek a magányos éjszaka van
szenvedéllyel van egy vágy, becsukod a szemed félni és
azt akarom , hogy gondolj a vidám és hajlandó bátor
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valaki vár mosollyal veszi lopni betörni , de nem veszi a
self , amelyÖn álmunk találkozásunk a folyó partján
mosolygok meg hülyéskedik a kő a vízben , ami mozog és
mozog a kő kemény, de te és a víz tiszta feleség a
legőrültebb dolog, ha leülök elgondolkodom write tételek
közöttképzeletbeli típusú halat az akváriumban , ahol
semmi és semmi , de semmi nem tud betelni a légzés
oxigéntartalmú keresni a szabadságát egy nap úszni
nélkül akvárium , hogy az ajándékot , és így igen álma
szia látom, hogy vannak-e kérdezni, hogy ugye én vagyok
többé-kevésbé azt mondod , amit hallgatokés azt hiszem,
annál látom a bajok a kevésbé túl soha többé nem látom
kevésbé látható és érezhető mi aggasztja , és nem
hagyják el a pozitív és kreatív elme , de soha nem volt
negatív építő take kávé elveszti hitét , hogy valaki
megragadja magam a karomvédi nekem valakit, aki soha
nem felejti el , és azt mondja, akkor igen szeretném, ha
boldog és örül boldog, mint mindenki más az, amit
szeretnék ebben a populációban kialakuló így van
szenvedéllyel előrenézett láttalak ez a bájos varázsa volt
minden,akart, csak hogy csak te és én boldog ahogy
néztem az eső és nedves United és szenvedélyes
mindannyian elárasztották a ezek a cseppek a mágia és
minden, ami közvetítette az öröm , amikor úgy érzem ,
ha írok valamit, amit látniemlékszem, és nézd meg
egyenesen a jövőben , és ebben azt akarom, hogy mindig
azt hiszik, amikor látom, velem köldök köldök ajkak ajkak
test csatolt test több, mint barátok mindig volt valami
látott , és nem azt , hogy valamiakart, és úgy érezte,
valami erőset nélkül szorongást kapcsolatban tegye meg
a képzeletemben megteremtése volt valami szép
árnyalatú sárga , mint a nap , hogy soha nem megy ki ,
és sugárzó energia egész nap kapcsolja le a lámpát , ha
besötétedik minden homályos be ezt a dimenziót vanok
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sötétség nincs motiváció, képzelet sehol sem üres nem
látja az összes projekt a sötétben elképzel egy falat esik
legrosszabb akadályok csápok kezdődik a show I
világosbarna fel a ruhát , meddig
Én álmodom think de nem hiszem, csakúgy, mint semmi
olyan, mint az elme másképpen gondolkodik az emberek ,
hogy az emberek úgy gondolja, nekem is jól !
Gondolkodásunkat és cselekedeteinket mindig csak egy az
történik, ahogy én látom a darkness'm utas nem a kis
szeretet , hogy mit érzek minden testrészét szunnyadó
érzelmeket töri a hangszínt , hogy azt mondja, relax
hangsúlyozta
,
és
szívódik
fel
a
ear'm
újra
megjelenneknem aludni , de talán jobb lenne elfelejteni
semmit oldja a feszültséget Pulse'm álló farkú korrigált
talán végre kiengedték , és én vagyok nyugodt , de
mindig van megoldás, hogy a kérdést nem reagálnak , de
cselekedni vigyázzon a helyzet itt a jó időlőtte le a
sofridão .
Azt hittem, azt álmodtam, felébredtem Láttalak egy álom
látszott a mese te voltál az, hogy több volt a varázsa több
szépséget levegő hercegnő volt az inspiráció nem a
képzelet volt a lovag harcos neked volt olyan unarmored
lépéseket,
hogy
megvédje
a
szívet
is
álmos
megnyitottaelaludni akkor szája gondoltam rád az Ön
oldalán támaszkodva feküdt kért egy puszit adományozta
neki a vágy akart lenni veled találtam magam veled
álmodtam látom, derűs liliom szirom a parfüm elcsábítja
nekem arra késztet, hogy találkoztunk szédül idegesmi
vagyunk a tetőn, hogy a csillagok vissza magam neked ,
és nekem úgy nevettetni engem elvesztette jól érzem
magam annyira jó hadd menjen túl senki nem olyan
szelíd egyik több mint ezer vagy annál jobb plusz
végtelenig olyan szépúgy érzem, az Ön számára
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lehetetlen úgy érzi, még van hadd menjen az Ön által a
mágikus Örömödhöz .
Te egy aranyos Ön egy baba , hogy a már körül gyalog
oly kedves barátom nagyon szeretném, ha velem
szórakoztató a legjobb a most're mindent, amit akartam ,
és szerettem volna egy aranyos gyerek nagyon
ragaszkodó nagyon smiling're a szimpátia isa legnagyobb
öröm az én fiam az én bosszantó rossz fiú világot maga
James kiskutyám van a fiam , és a fiam fordult hűvös is
van egész nap a mosoly , a ti örömötök lenyűgöző
energiáit valamit ugró a fal pirulamintegy acercas tőlem ,
mert az édes gyere és add nekem a puding nekem
annyira édes , annyira cool egész nap Tas mindig
mosolygós és kész az utcára , a kert egy fiú egy huncut ,
mint te , éstetszik azt akarom tudni, hogy szeretném, ha
mindig mellettem
Utazott a felhők alatt repült az ég alatt volt a bolygók a
Mars és a Jupiter a Mars úgy döntött, hogy szeretlek , és
a Jupiter volt az, ami itt van az én repül bolygóról
bolygóra toll volt ereje volt ereje volt az öröm volt, amit
közvetítettszerelem volt virágzik , így volt a nap erőt úgy
mozgott, mint a napraforgó volt hajlandó a könyörtelen
törekvés valami égő álom volt volt nagy eredmény volt
objektív mindent szenvedéllyel dimenzió jó volt
megdöbbentő volt végre úgy nézett nagyon szerető
általablak vettem észre a horizonton töltött beolvasott a
tétel előrenézett láttam a csillag ragyogó csillogó felnézett
láttam a hold volt az én és a korszak volt a táj utazás
láttam , hogy utazás a föld és a tenger alatt nyomon
követiutazott nyertes, a föld és a tenger alatt volt, csak a
holdfény .
Saudade fogyatkozás van az, hogy a vágy , hogy
szeressék , hogy azt hiszik , hogy úgy érzi, hiányzik az
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szeretnék, hogy itt van az, hogy szeretné, hogy a
találkozó célja, hogy szereted magad mindig gondol rólad
az, hogy úgy érzi, a jelenlét kimaradt , hogy nélküled , és
gondolom , és azt szeretnék , és úgy érzi,-t , és szeretlek
nem látta és szeretném, ha az 5 érzék : látás látni ajtó
nélkül , anélkül, hogy szaga van szaglás, hallás hallani,
tetteit zaj nélkül , ízlés örömére nekem nem bizonyítja te
és hozzád érjen nélkülérintse nincs jobb emlékszem , és
úgy érzi, a nosztalgia.
Hozzon létre valami divatos , de nagyon homályos
képzelni létrehozni és átalakítani write hogy valaki
felolvasott nem tudom, mi , de tudom, hogy miért , de
hiányzik inspirációt Van állást , hogy ennek a helyzetnek ,
hogy írjon , és van valami olvasni kezdtem azt hinni,
megpróbálom csökkenfeladni, mert ez nem könnyű eljutni
.
Ha egy nap , hogy jelezze a kalandok , vagy
misadventures csak egy nap , vagy egy éve elmúlt egy
évben Látom 50 nap és az év 365 napján , a hét 7 napján
napi 24 órában itt egy kicsit a 50 - napos időpontja az
365 perév hétköznapjait , és 60 perc 24 órán alkalommal
rövid , élni a pillanatot !

erer win félelem nélkül volt a holdfényben a tengerparton
voltam a kapitány mindent kézzel fedélzetén az út jött a
csata képet győzelem volt feat.
Ha ez a nap megy - O öröm , hogy valaki zárja az ajtókat
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, nyitott ablakok és rettenthetetlen repülés ég alatt nincs,
a ki cselekszi ítélet öntudatlanul nekem örökös felek
közös megegyezésével, laza jegyzetek , egy olyan
környezetben, nagyon meleg helyen van liliomok ,
körömvirág ezelőttnem engeded, nedves talaj , nedves a
tetőn , egy ránézésre megtudni lámpa és tehetetlen ig
biztonságos érvelni szálak emelkedik a feszültség van
fáradtságos még a nehéz időkben , de senki nem értem
senki sem tudta , mit értett , és tartják egyedül a
tömegbende itt van egy élő anélkül meglévő és
mindenekelőtt nagyon szívesen mosolyog röviden sírt
siránkozás írta, amit nem értettem, de különösen
érezhető láttam mindent és semmit sem kerestek majd
felkiáltott csak azért, mert adott nekem , és soha nem
tudd de semmi itt a parfümöt , hogy bővültés
meggyújtotta a merész szenvedély fájdalom volt az ideje ,
hogy mondjon valamit , akkor nem csak azért, mert volt
valami mozog a vénák futott a vér néha messze a szíve ,
hogy nem szivattyúzza csak azért, hogy egy ötlet, eléri az
erős szenvedély és erős még a lélekegy koldus volt, főleg
az emberek , és volt szem előtt, mert félsz, hogy valami,
hogy úgy érzi, végre mindig van egy vég és kezdet azt
hiszem, megérdemlem nem nekem vagy neked van mind
azért, mert szeretjük , és el is utasíthatja valamit, csak
valami, ami megszületik, és virágziknő mindent egy nap ,
és volt egy másik eltűnt annyira , hogy mi történt és nem
csak azért, mert az egyik szeretett volna élni egy nap és
egy másik pillanatban anélkül, hogy szeszélyesek mindig
nagyon fontos volt, egy időben volt egy időben visszaesés
volt , és már nem volt elég néhahidd , hogy újjászületik ,
mint én , és nem tudom elképzelni , igaz volt már fiatal
korban , ami igaz is kimutatták a cselekmény egy akciót ,
hogy megszerezzék a szív volt a szellemi kapcsolatot
anélkül, hogy bármi vagy bárki nem mondom , hogy mi
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történt valami rettegettminden rázás nem volt hiábavaló
volt, ahogy elhaladt a kezét egy felmosórongyot mindig
van valaki mellé , mert akkor nem kell mondani, hogy
igen is gondolt hogy nem ez az indoklás nem , de igen, ez
nem mindig így , és soha nem akarnakde néha csinál egy
meglehetősen
vált
,
nem
íme
az
őszinteség
szabadságharc törvény egyik nem igaz, és nem egy igen ,
mert nem vagyok , és nem csak azt, hogy él , mert
létezik, és ha már gondoltam , hogy lehet olvasni , hogy
bővítse és írnialudni , amikor belépett , és futott állt folyt
gyümölcs a szabad és okos gondolkodás tisztában volt a
mozgás sétált és sétált csak azért, mert szerettem még
ha nem is ez a világ a szeretet nem hiszek a babonák
hisznek ember és az ő találmánya kérdések feltételezések
képzeletét illúziókionokkal vagy protonok létre rakéták
fény energiát , és ez nem lehetett látni , de nem
eredményezett útmutató lenne , és lehet az a férfi annyira
alpári csak elképzelni , és hozzon létre úgy érezte, nem a
hatodik érzék , ahogy nevezték , de annyira valóságos,
hogy történtamikor csak akart .
Ha élt röviden pillanatok , hogy ékes vagy akár forró ,
senki sem mondaná , hogy a szeretet , fájdalom volt ,
hogy fáj elképzelni szerelem fájdalom nélkül , hogy
bármibe is kerül égő ragyogás egy lélegzetet hosszabb,
mint gondolnád az igazság aszerető és így még szenved
az azonos nem látjuk , de főleg érezni és fájdalmat okozni
szeretni , még nem láttam , de inkább akarnak
megvédeni a fájdalomtól a szerelmi kapcsolat teremt
védelmet a rossz szerelmi érzés , mert akkor a fájdalom a
szívből jön anézd látni a tengert , amely csak nézem
szeretni üti a szempillák a homokban szél tépi a hullámok
látom a tengerparton kagylókkal botladozva a csillagok
egy kiáltás , így a gabona táplálja a szívem .
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Ha szenvedtem , mert nem láttam , vagy nem értették ,
mit élt mosolyogva napraforgó ujjongva díszíti a
napsugárzás szabad magad , és mutasd meg a szépség ,
hogy megfojtani a bolond félelmek mindegyike egy kis
valamit , hogy áthelyezték nem láttamígy történt, a
gyötrelem egy hosszú pillanatig , mint tudott
szembenézni a suttogás már nem nevetett , mert valaki
látott egy embert, aki röviden habozott , mert úgy nézett
ki , és ott maradt senki nem vette észre , mert
szenvedtem csendben volt valami, ami élt és szenvedett
filcaz éjszaka hideg volt jöttem vissza az úton mindent ,
és semmibe egy valaki volt egymástól, de ahogy valaki
rövid volt a szemedben láttam róla járt jól , és volt a
szomorúság ügyességi most, hogy a bizonytalan és nem
Agias , hibás korosztályaztán felnézett a mennyezetre , és
minden úgy tűnt, kihalt O Me O fájdalom szomorú látvány
, és alig várja, szalagos nekem dicsőséges mire megy a
földre csak azért, mert esik le az alázatban minden, ami
az emberiségben hallgattatni a zavaró hangjazavaró
csend az , aki nem mondjuk meg boldog lesz felébredt
egy nap , amikor elvesztette nekem azt mondta, hogy
nem az öröm, hogy úgy éreztem , és mindezt egy nap
alatt javítja a holnap ezt akarta csak azért, mert van egy
ember, szomorú
Magányában sötétben ér el sem nemet mondani egy
testvér , hogy nem fog játszani neked a szívében , ha
csak egyedül lenni nem volt irgalom
Ezek a kövek ülök és írok neked , amit soha nem felejtek
el a mosolyod a cég olyasvalami volt, amit mindig
éreztem, amikor egyedül maradt , időről időre gondolat,
hogy utána , és úgy érezte , csak emlékszem rád.
Amikor álom felébredek, és nézz csoda, ha továbbra is ,
mint a vélt vagy gondolt , vagy csak utazott az álom épít
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semmi nem változik semmi rossz felfogása olyan ritkán
álmodom frusztráló , hogy felébredjen , és mindent, ami
benne módosítás nélkül , végül álomvagy nem álom
mindent egyenlő .
Egy szomorú éjszakai élet és a csendes és nagyon komor
mizantróp csendes, de van egy csillag ragyog , a holdfény
világítja meg még a vad és kegyetlen környezetben van
remény , hogy valaki megbízható egyik, hogy élénkíti
minket, és húzza fel a barátom , sőt igazi társbármikor
legyen a végső , aki néz ránk a közöny hit nélkül nem néz
szeretettel okoz számunkra a fájdalom valahogy nem
hiszek abban, hogy a barátok és keresi csak a köldök is ,
hogy valaha is érezni a különbséget , hogy ki a
barátjabarátja és úgy érzi, a hit, a szeretet , még a
fájdalom az idő , hogy egy nap az ember lenne senki sem
tudta megmondani , ha azt mondták, anélkül, hogy
tudnánk , mert az ember mindig tesz valami más történni
gyökerezett
az
életmódjuk
a
születés
pillanatábanfelnőnek, és végül elpusztulnak mindent az
ember megtett senki sem tudta, előnézet , és nem is
tudom , miért tette , hogy az ember és a lény .
Láttam a szemedben egy bizonyos fényt valamit csinált
ravaszt rendkívüli volt, és volt egy oka , hogy szeretem
néztem újra tovább ragyog a megjelenés volt számomra
győzelem fénylett, mint a csillogó és erős csillagos
megakadt a szemem egy gyönyörű érzés aszenvedély , ha
látod , ahol lenni akarok akarom, hogy velem ugyanúgy
meg van írva e könyvben , amelyek a vállam , hogy sírni ,
hogy valaki szeretné, hogy mindig és én mindig azt
kívánjuk, hogy a hely , hogy győzni fogunk mi
holdfényben és ugyanannak a csillagnak mindig süt.
Nem értem, vagy nem értik , így még csak nem tudom,
elég megértést megvalósítani tudni szóval igen lehetne
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vitatkozni arról tájékoztatták a rendezvény azon túl , hogy
mi történt , csak tudni akarta, hol kezdődik és fejeződik
be végre akarom, hogy tudja , hogy mindennek ellenére ,
ami történhet , amelyend nem tudja megjósolni , hogy én
nem felejtem el , és hogy mindig számíthat a szeretet
minden helyzetben , mert nem csak a szenvedély néztem
a sötétben láttam a mélysége este volt ideje pihenni
fokozza a zenét a rádióban, és hadd vezethetaz éjszaka
egy társa is megoszthatja a legérzékenyebb érzések ,
mert ő tartja titkok és szeretném felhívni, hogy a Csendes
éj annak mindig jó fül , de azt mondja, kicsit mintha
mindig szemet hunyó , és így boldog vagyok .
Hogyan élnek foglya az egész világ egy fuvallat
szabadságot szorongás csökkentésére ez az érzés a
szabadságvesztés növeli a feszültséget idegeket blink
nélkül mások örömére , íme , kötvények, amelyek
megjelent nekünk, hogy függetleníteni szeretnék , hogy
szabad és természetes, hogy valami banálisvagy szexi
vagy ahogy elképzeltem , hogyan működött az volt , hogy
írjon , és van valami elképzelése és képviselt lényem
vulgáris állni az érzést, és látni írok mindent, ami ment
keresztül az elme örömét lelte benne, hogy olvassa el azt
is .
Ez az egyedi magányosan és céltalanul ezt a tájékozódási
zavar , hogy rákényszerít minket , hogy a feledés teljes
elvesztését érzi a késztetést, hogy lélegezni hiszem, ez
az, amit az egyik néz , míg él egy pillantást egy sóhaj
cigarettafüst kitágul egy szuszra után egy nagy levegőt
szemet anézni a perc telik el a cigaretta ég lassan valami
igyekszem folyamatosan múlva egy nagy levegőt , egy
szó , mielőtt halad az idő remélem ez a függőség megy el
egy nap az történt, hogy adja át a kitartás erőfeszítés
gyümölcse varázsa pozitív hozzáállás voltvalami jó vagy
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akár kivételes eredeti lenne, ha felmerül a természete , és
azt szeretnék, hogy jobb és több annál!Győztes és végül
elsöprő reggel hódító nyugodt éjszakát minden a
kezemben nélkül fogás minden a csalódás , az alábbi
feltétellel , hogy boldog vagy nagyon boldog , csak azért,
mert szerettem volna
És mint minden része, hogy úgy érezzük, a dolgok ma ez
a nap bármely century'm hajlamos a boldogság élni nem
éltem hallani, amit hallottam , és nem , ahol nem voltam
valamint újjászületett élni , hogy a rendes valami finoman
szokatlan márjelen van a tudattalan valamit, amit mi nem
bánom, megyek előre teljes bizonyossággal tisztában
valamit , hogy én minden nap mindig él hinni mindent,
amit elképzelni egy igazi eredmény , ha mi vagyunk
rabszolgák néhány vice vagy bármely erény körülveszi, és
bízzaugrik fut legyek a képzelet az érzékek teszi a szívet
font egyszer elérni a végső szabadság egy személy, aki
nem ítélkezik a tetteikért , hogy a szabad életre .
Egy nap megy túl gyorsan sikerült elveszíteni velem állt
vissza később újra leheletével a szűrés és a bizalmat a
helyreállítási és ragaszkodott hozzá élt , mintha létezne
egy másik lövés vett egy lassú, de folyamatos és biztos
lépést visszatért a legőrültebb futam a világfaj neve volt
az élet neki , hogy én küzdöttem , és elérte a célt , hogy
boldog , hogy jó helyzetben a futás ... via küzd egyedül
kell a szabadság és ez a testvér , a magány , illetve
távozó mindig kiemelve csak az első ésVégül is csak
magát az első és az utolsó távon egyedül, amikor ez volt
a harci szellem , de soha nem vagyunk egyedül van élet
áll , és hogy fut élni , és az első és az utolsó , amikor
megkezdjük a ciklus természetes, hogyindulnak utoljára,
de vannak olyan pontok , ahol vagyunk győztes tehát az
első élet egy helyen és egy másik végül, de nem hagyom
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abba , így nem futó a verseny az élet mindig nyerni , és
ezzel egy időben vesztenivalója, és ez az, ami a harcot ,
és sikerül az életben !
Powered by szabadidős meditált , equacionei és végül a
párt fellépés a nyugtalanság lesz az ember boldogtalan,
amikor él és nem csak akkor, amikor nem tudja elviselni ,
hogy csendes kell keresni a boldogságot , hogy belülről
jön
,
mert
igyekszünk
valami
türelmetlenül
kívülrőlvalamint ez az aggodalom elszomorít minket
elviselni a magányt és leállítják megerősít minket elérni
élünk önmagunkkal elérte a boldog teljességében aki
keres semmit , mert kiderült, nem hiszem, hogy egy
autista életforma , de a legnagyobb boldogságbennünk
van .
6tar van ... 6tar ott, amikor nem kér ... 6tar , ha nincs
szükség ... 6tar van , ha azt szeretné ... 6tar benne, még
ha nem ... 6tar ott, amikor én nem érzem ... 6tar ott,
amikor rámlángok ... 6tar ott, amikor rám gondolsz ... ott
6tar pro bármi is jön ... 6tar ott, amikor tudod képzelni ...
6tar ott még nem akarta ... 6tar ott csak azért, mert igen
... 6tar ott, amikor rámszerelem ... 6tar van , mert létezik
... 6tar ott, mert álmodni velem ... 6tar van itt lenni ...
6tar mindig ott van ... Amit én gondolok 6tar van ...
Ha valaha is látni , és azt mondják, hogy nézett ki,
érdekes lány lány , hogy van valami a fényes megjelenés
vidám és csillogó mosoly volt a nő azoknak, akik
szeretnének gyönyörű és érzéki korok , hogy elcsábított ,
és egyre csak azt akartam , így éreztem gostas-Ön
mágia?Ez volt az én napról- napra .
Egy nap azt hittem, mindent, csak azért, mert , nem
tudom, mit fogok mondani , majd write más volt volt,
még akkor is féltek , hogy álma, hogy nem tudjuk, mi fog
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történni Megpróbáltam leírni , amit valaha is látni itt
véget ért egy utazás a világ egyikcsendet , hogy létezett ,
és hogy valaki szenvedett hiszem, hogy bárki kell tennie
csak azt tenni, amit mások nem hiányzik a bátorság nem
cselekszünk , de tudják, hogyan kell figyelmen kívül
hagyni a jóléti valaki, aki nem tudja, hogyan kell nézni és
látni kilép és gondolkozz!Törölje a cigaretta , az
összecsapás kezdődik, mint a fennmaradó gyógyulási
vágy.
Majd írok űzni , és hozzon létre .Ők töltik két perccel
kezdődik az igazság írási és van valami más , hogy nem
vagy te .Úgy érzem , hogy nem tudom , másrészt úgy
érzi, egy harcos , aki a legigazibb , a győzelem .16 percre
a törölni egy cigarettát , nő a vágy meggyújtani
azt.Minden megy , ha úgy érzi , hogy mi történik .
Gondolok így lesz várni .Gyengesége a késztetés, a vágy,
hogy nyerni mindent el fog jönni , mint a
naplemente.Léteznek állandó kapcsolatban van a vágy
.Azt hiszem, a fél óra után az utolsó alkalom, látom
magam, és úgy érzem , amikor megelőzte az időt .Az
utazási másodpercben , percben olyanok, mint a rakéták
ünnepelni minden előre .Úgy érzem, kicsit , arra gondolt,
hogy fogom elérni az előleget .Van egy visszaesés , mert
van hozzáférési cigarettát .35 perc íme a cselekmény
akarom szüntetni .
Nem gondoltam , járt a mechanikai és eljárási módot .
Volt ez a hozzáférési eljárás során létrehozott kihalás a
helyzetet .
Recoloco nekem röpke , spontán kialakulása .Szavakat ,
mondatokat fellépés és a kapcsolat .Hallom a rádióban ,
hogy a terv megszakadhat , arra gondolok, és úgy érzi,
egy északra.45 perc, és íme egy újabb cigarettára , azt
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hiszem , természetesen!Minden, de szinte
elgondolkodtat , és hogy szembe kell néznünk .

mindent

Ez egy órát eredményeként 20 év alatt 30 van .
Élünk 66 % az élet gondolkodik a 100 % , hogy a 33 %
adhat nekünk .Bonyolult volt , de kifejtette .
Ha tényleg meg kell harcolni és ambíció tanulni eszköze a
cselekvésre
Nem könnyű, nem nehéz visszatérni a dohányzás, illetve
a "csak " cigit.Jelenik meg egy időben , és egy olyan
útvonalat követnek ne nyúljon .
Természetesen , szívok a helyzetet .Természetem kellett
tartalmaznia tisztaságát .
Ők két órát töltött 03 percet, majd gondoltam esfumacei .
Fogsz kialakulni , valami Sortir .Elkezdtem mosolyogni ,
azt gondolva , hogy valami fog kapni.
A legegyszerűbb az volt , hogy feladja , de ragaszkodunk
.
Erősíteni , és gondoltam, csak azt mondhatom, én
nyertem .
Természetellenes valami szokatlan .Ahogy azt tükrözik ,
hogy a legjobb típust úgy tesz, mintha aludni .
Az akarat , hogy jöjjön , de nem fogok elfutni .Nem
vagyok könnyű, de az energia soha nem hagyja ki .
Úgy érzem, egy villám erő, amely soha nem beárnyékolja
velem .Én meg fog változni , ez nem fog habozni, hogy
átalakítsa mindent .
És én tudom, mert én fogom.
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A nyugodt és banális cigarettát , kissé bizonytalan , mint
bosszantó.
Amikor egy nap egy sirály come'll kérni, hogy hozzák
vissza , hogy van , amit nem , amikor semmi sem akart
minden elveszett volna velem nélküled részt a leírás,
hogy a szenvedély volt egy hatalmas szeretet , és mindig
értő
,
amikor
rád
gondolok
,
amelyen
keresztülelvesztettem itt, akkor ott akartam lenni egy
vulkán szeretném keverjük a szíved , hogy a hatalmas
szeretet , mindig diadalmas bárhol éreztem a vágyat
érkező my world amire mindig is vágyott , különösen, ha
nevetni a megjelenés boldogságerősebb , mint az összes
villamos energia , ahonnan valamennyi folyamatban lévő
összeköt minket , és soha nem elválaszt minket soha nem
volt a szándéka a véletlen találkozás elképzelni a híd a
folyón , ahol a járdán már semmit sem jelentett látta,
hogy a figura , és rohant , és elrejtetteolvastam egy
újságban édes szavakat , mint a méz betűk nem voltak
baromság volt értelme , és temették el a múltban valami,
fújt a szél , és úgy gondolta, hogy az arc festett ecsettel a
nem kedvelt keretet , hogy része volt a kapott művészeti
festettek a képernyőn , voltilyen ez korosztály számára.
az ábra
Menekülj , futott , de megragadott , és behúzott ,
magával engem is .
Átkozott szám, hogy nem látjuk , de hogy terjed .Ő
felismerhetetlen alakja egy tündér - szerű megjelenés
élményt .Mormolta a szám : félsz, hogy a férfi nem arc!
Igen - feleltem némi félelemmel .Ne félj , mert én csak
létezik fény jelenléte .
Beszéltem már a fény és energia , de soha egy férfi,
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akinek arca jelenik tud, és kéjesen és fuss menekülő
elérése nélkül a fizikai .
Az ábra a lény a sötétség , hogy nem tud élni nélküle
fény.Furcsa egy árnyék , hogy elrejtse a sötétben és a
csend .De hullámok a fény és azzal kalap ostentas
arctalan , fekete.Én az égbe , magasztalja a torzítása a
külsőt, és metamorf fény.A folyó mentén ég, mint bárki
folyó Sultan levegő reménytelenség és válaszoljon a
sebesség fekete égbolt és densifico nekem , hogy csökken
a kristály és élessé eső.De egy ember, nincs arca a víz
áthatol a testem és az én nagy kaftán nem áztassa .Ez
történt a shadow .Ezek a képzeletbeli figurák újra mellém
a halott éjjel, Chase elől menekülő sötétség és a fény
kereslet.
Barátja vagyok szerencsétlenség árnyékát .
Minden baj van a szám nem létezik .
Ez egy hiányzó megjelenés .
A kiáltás egyfajta élethosszig tartó öröm derül ki a sötét
lélek ,
Az értelemben védelmet a többiek , és a szörnyű
zümmögő lelket .
Milyen emelkedik , sem esik, de mindig emelkedik az
átverés szart .
Amit látsz, az igen magas , és nem esik a szikláról.
A magasban a hullámok , amikor a zöld hazugság és kék
elhalványul .
Túlfeszültség piros riasztást , hogy tiszteletben tartják
mások .
A sötét , komor , komolytalan nem mindig jelen mélyíti a
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kétségbeesés egy hangos és néma sikoly .
A szó utal , hogy megfeleljen a természetfölötti mágikus ,
amely magában foglalja a szenvedély .
Anélkül, egy fogás, betűnként épít egy irodalmi falán
szavakat jön az elkerülhetetlen tény ... ahol folyik írásban
és könnyek megbonthatatlan megelégedettség , akiknek
lény nem ellenzi , de nem válik életre kelt, és úgy tűnik,
mivel egy kis szünetetantarktiszi jég , amely taszítja a
saját varázsa egyike volt a káprázatos lények , és hogyan
, hogy elhalványul égő tűz a vágy kiejteni a hosszú
bejelentette .Azt írja , és lefordítja a lélek kiáradása
létrehozása gép .Vonal- és mondások itt amit az ember
gondol és egyéb észrevételeket .
szédülés
A kezdet , egy szikláról , mert az idő nem mulandó.A
párhuzamos csökkenése rossz kezdet , arrefeço .A
lábujjhegyen egyensúlyt , és én ugrani , merülés .Én nem
vetem el, felugrott , és elképzeltem vertigo .Szívdobogást
meglepte valami, amit elképzelni utazik .Az elülső ,
láttam egy életen át egy másik , hogy csúszik az éteren
keresztül .Ez volt a szabadesés idén ősszel a földre ... a
nedves tar út süt a levegőben légtelenítő háttér hideg!A
nedves aszfalton érzi a friss vizet , hogy világít a sötétben
emlékszem a fényes és csillogó ég , és olyan erős volt ,
hogy földre , erősen befolyásolja ez a tönkretenné , mi
következik .Az óra megállt és megörökítette a pillanatot
gondolkodása .Sebesség fölött a szél jött tailspin és
tekercseléssel maga fordult és a rózsa , a rózsa, visszaállt
a korábbi pillanatot, hogy nem lehet később hívják így
növelve az ősszel , amikor leesett az egekbe szökik.
A büszkesége érzem, hogy más szenvedtek , aki úgy érzi
, és soha nem látták egymást, a bőr más remény sosem
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sofrais emelkedik a szellem segítséget és kölcsönös
segítség az, ahogyan vannak sziklák ezeket az
akadályokat jelentenek a büszkeség így születtek aazt hit,
mert a világ jött a harcot , amíg a végén, és győződjön
meg róla , és végre , és hogy az aljára , hogy
megismerjük egymást , és a világ kerítés a művészet
kerítés van okozni fúj minden megy keresztül egy érzés,
egy hit végérekard harci egy szenvednek véletlenül
átviteli energiát nyerni , és felragyog hogy a nyertes és
vesztes , ha esik , érzem a fájdalmat , de emelkedik és
süllyed miatt egy harcos , aki megnyeri a fájdalmat
képzelünk elmagas az utolsó felvonás , és mi sejtjük a
dicsőség, a nyertes és vesztes minden harcosnak
megérdemlik a kívánt győzelmet .
Aznap reggel
Ez egy komolytalan és nyomasztó hajnalban könnyek ,
nem messze a túlzott sírás , hogy volt értelme az arcát a
dohos , nedves reggel már az éjszaka előzte volna eltelt
idő jött egy kiáltás , és azt mondta , hogy néz ki a nap ,
hogy jöjjön , és elpárolgott könnyekfut le, és a világ a
felhők egyszerű mosoly mondta lenyűgözött úgy döntött,
arra az elhatározásra , amit el kellett jönnie kellene
irányítani , és ez az igazi teszt a döntés született, nem
jelent meg a semmiből kíván került felszínre az érzés,
hogy az alap éreztem abban a pillanatban,szokások , a
bátorság és a kitartás táplált reményt a szakadékot , és
tisztázta a köd és alattomos szél jött az a törekvés
valamit, ami elérni .
Luck indulnak el az ideje, hogy szeretem magam és
haladás a harcok és csaták hibátlan lövés pontos volt a
következő nap megüt a mutató olvasni az óra, perc ,
másodperc és megszabadított engem , mintha varázslat
volt ez a napörömmel és boldogan látta, több mint a
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legtöbb ember más volt a szőlő szem előtt biztosan
történni akkor egyszerűen annyit surtir .
a web
Néztem komolyan körülöttem látta a tájat , és nem
csúnya nézett ki, hogy a társadalom látta, hogy egy web
ahol minden mindennel összefügg , és mindent , de azt
hittem, hogy a pók egy telek egy igazi dráma a halál a
látogatás a pók és a web volt neki egyfajta vacsora volt a
pók , aki szenvedett leginkább és a legkevésbé fontak
csíptek embereket, és hogyan , hogy elaludt ez az
emésztő calhava minden álmodta , hogy azok, akik
meghaltak a web pók volt a csúnya halál megszűnt, és a
halálozási volna tönkre ez voltaz álma, hogy halhatatlan
félelem nélkül az interneten, a pók és az élet minden
zárkóznak de rajtunk múlik , hogy egy web és lehet jó az
élet nem csúnya , hogy az élni akarás , és nem néz a pók
, mint a végén, dehanem egy ciklus végére a vállalat /
web , hogy mindig fejlesztés alatt áll az épület a web -ben
fejlődik, és a pók nem megoldás az, web , a csúnya pók
és a képzeletem .
Kávé fények kivilágítatlan cigarettát között a gonosz , a
pörkölt kávé kap ez ebben a térben egy tágas , jól járt ,
ahol az emberek jönnek bárhonnan látom magam a
jövőben, hogy lógjon ezen a helyen , ahol írok majd egy
objektívRemélem elérte a mintegy 2000 órányi , amely
körülbelül egy szentelem magam nap ezen a helyen külön
felkérte a kávé fények , ahol remélem , hogy megvilágítsa
sorok között a napról- napra érzi, nyugodt energiát még
instant'll tartani a napi folyamatothogy írjon egy állandó
létre , vándorol , gondolkodás és írás valamit találok
izgalmas és kihívásokkal teli tengeri elképzelni magam a
világ tengerein között alján van élet!Úszni az óceánban az
írás , ahol látom tintaáramlás a szép sorok között
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szövegek , mondatok , versek , vagy akár az egyszerű
gondolatok nem sok figyelmet , vagy a csapadék , sőt a
feszültség igenis létezik szándék az én óceán vadászat up
leveleket szigony elérni a háttérbenszívét , hogy úgy érzi,
a különböző érzelmek , érzések , de a lényeg az, hogy
belevetik magukat a tengerbe , és különösen szeretem a
különböző tengerek .
Én a fény a lámpa lámpa elektromos energiával íme törli
a megvilágított üres , töltse érzést ébreszt bennem a vágy
végtelen előfordul, hogy a világító lángot világít egy
délutáni halad lassan, nagyon lusta egy könnyű felébreszti
a fényes megjelenés és hogyanhogy jön a nyereség
jelenlétében a tudás legyen bocsát ki a sűrű illat , intenzív
és fertőző íme egy illat , hogy érez örömöt a belégzést és
milyen jó minden nap soha nem ugyanazt a levegőt
szívjuk mosoly a mosoly nem mindig pontosak, de miből
gyönyörűmeghitt kis mosoly, egy jele öröm és kezeljék a
varázsa egy nagyon természetes és nyugodt időtlen
öröm, ha értelmesen mosoly megütött egy fény, hogy
ravaszul nem bánja , és amikor hozzám érsz más
stunning'm kissé mély gondolkodás egy pillanatra , mint a
boldogságúgy tűnik , a valóságban a dualitás egy vidám
mosolyt egy pillantást túl fényes , mint én néha .
Fado fado egy hely, amely jelzi a nosztalgia nélkül életkor
távoli sivatagban , de nagyon közel van a székhelye ,
hogy amire vágysz Hirdetés csak tartozónak érzi magát
nem mindent amit írok , de úgy érzem , amit írok .
Íme egy egyszerű , de nem csökkent a szót , hogy a
szívem hallgatta a szél a szél bízza , hogy ha néhány szót
írta az eső , hogy a poszt volna mondani, hogy lenne egy
nap kialakítás a sugarak ésazt mondanám, hogy te vagy
az én energia és az Ön számára a nap mindig süt még a
nap , amikor hó volt ez a gondolkodás , hogy a szél
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mindig fúj .
Gondolj , tükrözik és cselekvés vagy nem cselekvés
lehetőségét nem fejezik érez, és milyen nehéz érezni és
kifejezni nem csak néha elég csak léteznek , de tükrözik ,
mielőtt reagálna , mint egy érzés folyamatot , és úgy
tesznek, mintha a gondolat ellenőrzéséről szóló törvény ,
vagy semCselekedj most íme a bölcsebb , mintha.
Ez egy érzést után aztán tükröz a reakció , hogy nem érzi
is lefagy néha a csend a think és csak maradjon a
jelenléte , ami azt jelenti , hogy .
Az akadály nem akadály , hogy megnyerjük a show is
félelem nélkül néha úgy érzi, a tettes , de érdeke az, hogy
élni és küzdeni számunkra, hogy ez néha nőtt, és tanulni
a küzdelem az élet , mindig van reagálni a veszteség,
szerencsétlenség
leküzdeni
az
akadályokat
azmaximalizálását I legyőzni a legnagyobb öröm a
győzelem, és adja meg a helyes értéket legyőzni minket,
és átveheti az érték tanulás vereséget , és végül nyerni a
lényege az élet.
Maritime örvénylő víz gördülő a tengerbe , a homok fonás
cseppenként gabona gabona a szél gördülő a padlón ,
fogd az egyik kezével az óceán csepp egy másik homok a
tenger , mint a befogadó mártott laza barkácsolók
,felszabadítja magát bővíti egyfajta aki mindent a
kezében , de nem mindent nem minden valósul néha
menekül kezek között , mit érzünk a szívünkben és a
kézen van egy izgalmas és egy fogás , hogy alakul
alkotóforgószél .
Nem , mit mondjak igaz , de ez nem abszolút hazugság!
A lángoló fájdalmat a veszteség.Hol, de hol vagy?Mit
tettem ?
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Nem álmodtam , mert ébren vagyok várakozás.
Akkor jön , ments meg engem ettől a zörej hidegrázás
velem , visszavonás velem , törj és megrontja , és azt
mondja , hogy te nem !Hol vagyok , szeretnék több , nem
bírom egyetlen élő és a légzés.
Végig a fronton , és íme valami, ami tartja bennem halad
előre.
Mivel visszavonulást , és kap vissza, ahol én nem is
hiszem , vagy lehet .
Azt akarom, hogy futni , ki a cigarettát , összecsapnak a
sziklákon, és Fulminátok .
A szívem olyan, mint ez a cigarettát , hogy kimegy a
vágy, hogy újra felélessze lesz az egyik, hogy nyom , és
egy csomót unties .Én nem , nem akarom, hogy egy laza
szál , amely összeköt érkezik markolatok .
Nem akarom, hogy legyen mit mond vagy mondanak
rólam , azt akarom, hogy mit érzek .
Ezt a csomót , nem látja, hogy a takonykort , és
megszorítja , és elpusztítja .
Ez a döntetlen lesz törve .
Mindent vissza nullára .Csak azt akarom , hogy 0 nélkül
logikus folytatása , nem akarja , hogy pozitív vagy
negatív , de ragaszkodnak ahhoz, hogy meg kell csinálni ,
és megtörténhet .
Hadd .
Miért sírsz ?
Nem tudom , de mindig tudom, miért szakadás esések és
laza, azt is tudom, mert néha befut a hibákat mások , és
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mivel tartok hold .
Azt akarom, hogy sírni , azt akarom, hogy csepp én .Ez a
keserűség érzése , hogy hagy nekem egy meleg hideg
borzongás , amely , de megéri a könnyek , és nevetni , és
úgy érzi .A végén fog vigyázni végén ért el egy
könnycseppet sem kilakoltatták , de mindig lappang , és
fut az arcát könny közöny.
Arra gondoltam , mint te .Annyira közhely , nagyon
hasonlít arra gondolsz , van egy szabványos .
Nem érdekel , mit mese , én szeretnék látni, hogy mit
nem tud adni nekem , amire szükségem van , és nem te .
Akarod .Önnek azt akarom, ahogy mindig is , amiről azt
hitte, hogy mi voltál , vagy hol nem volt , csinált , mint
amit csinál.
Én én vagyok .
Nem tudom, hogyan kezdődött ez a történet azt hiszem ,
néhány eléri , de hogy nincs nyíl , sem az íjat , nemhogy
cél.
Nincs célja , hogy elérje , én nem is súlyozott Taria , úgy
érzem, hogy elérje a magam , a nyíl hajtja a szíve , így a
fájdalom.A magányos szív , jelzett a stroke , mint
revitalizáló, a fájdalom túl erős az akarat, hogy a
szivattyú .
Nem vagyok szabad .Soha nem leszek teljesen ingyenes ,
szeretem a szabadságot , de úgy érzem kötik , aki szeret
engem .
Mert szeretsz engem ?
Szívesen.Azt akarják, hogy a szabad és csatolt valakit
.Akarod, egyedül érzi magát , és nem veszik észre.
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Nem akarom megérteni semmit, nem akarok gondolni
semmire, hiszen én betörni , szeretném távol közeledik.
Nem akarok szerelmes mondta, hogy a szabadság .Csak
azt akarom dobni , mi van velem .
A szorongás , veszteség.Volt, és már nem az.
Jött a pillanat érzés nélkül maradt.
Ez a természet és törlés és több , hogy elmondja , mit
fogunk csinálni .
Én nem akarok semmit , nem akar menni , el akarok
menni , ahol nem értem .
Elmentek és semmi sem fog .
Ne sírj , ne nevessen , nem hiszem , nem néz , és érzem,
nem vagyok halott .
Micsoda tragédia !
És én kell majd menni egy nap én is megadja magát .
Hogy lehet ez?Igen , tudom, hogy ez miért , miért , de
nem akarok gondolni, mi lett továbbítva .
Nem akarom, hogy harcolni , nem akar lenni, mint valaki,
aki soha nem volt .
A hang kísért , aki panaszkodik .
Hang On .
Fogok utazni , én jönnek és mennek türelmesen.
Mit is mondhatnék , nekem nincs , nem sok , és a másik ,
így én nem .
Megtámadja nekem kell mondani, nem akarok .Nem
akarom .
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Nem akarok visszamenni , én itt akarok lenni , amikor a
zene és a szél fúj.
Nem akarom, hogy az ördög , nem akarjuk, hogy angyal ,
nem akar mennybe vagy a pokolba .Azt akarjuk, hogy a
föld, ahol minden létezik .
Nem akarom, hogy hagyja , maradok , ahol vagyok ,
szeretnék minden van , csak nekem helyet lélegezni, és
szerintem rajta .
Képzeld el, és hozzon létre saját létezését .
Csak azt akarom levegőt.Akarod, laza, mint a levegő ,
amit belélegzünk .

Írtam , amit áthatja elolvasása után, amit lényem azt
akarja közvetíteni .
Tudom, hogy nem könnyű .Azt gondolom, hogy sok nem
mondta , sokat is, amit nem kell érteni .
Elutasítom .
Vehemens akarja utasítani , mit szegényebbé velem .
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A triviális dolgokat , nincs helye a szív van sok érzelem .
Amit látunk, egy pillanat alatt meg lehet jelölni a
szívedben .
Ő nem tudja, hogy nem akarom látni , de úgy érzi, szem
által látott .
Soha ne nyissa ki a szemét, a szív , mert nem lát, és
szenved .
Itt vagyok .
Látsz engem ?Nem hiszem!Érzed velem ?Szintén Nem
hiszem!Mit lát bennem ?
Hm, itt voltam nehogy esquecesses engem , ki nem
állhatja nincs meg , mert ami egyesít bennünket néha
elválaszt minket , de azt mondom , hogy itt vagyok .
Én nem úgy, mintha
Majd írok , és hagyja , hogy áramoljon .
Amit írok kétségtelenül egy könnycseppet .
Mint írtam egy könnycseppet , ahogy van, szomorú,
magányos , nedves , laza.
Hadd törölje a könnyek , a fájdalommal, a szomorúság, a
magány , hogy fulladás , amely egyedül lenni .
Hadd nyalja meg a könnyeid , iszom ezt a fájdalmat érzel
Csak egyedül .Számomra ez nekem , csak nekem !
Hogy vagyok?Csak én .
Az az érzés, kitágul , hogy valóban érezni a fájdalmat .
Milyen érzés, hogy mi vagyunk .Gondolok megy túl azon,
ami külföldről érkezik .
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Aktív tudom, hogy létezem , hogy léteznek mások csak
nézd meg minket, de soha nem látják ugyanazt , hogy
elveszítem oldalak , egyes lapokban , laza mondatokat ,
laza oldalak , egyes lapokban , laza mondatok , akarom,
hogy minden jön le , nem akarjamenteni semmit, azt
kiüríteni magam , csak azért, evoluirei , hogy mindent
írok , mindent evaporize , esvaísse a levélben a mondat
több fájdalmat , minden szó a fájdalom, írok
megszabadított téged .Nem akarom, hogy szenvedjen.
Egy újabb nap a reggel, a friss reggeli levegőt , zajos
is.Azt akarom az éjszaka , csendes éj , amikor látom a
sötétben a fény magával szeretne vinni .
Nézzük csatlakozzon a csend és a sötétség .
Nézzük , hogy a fény blackout .Sides , sarkok , varázsa,
varázslatok , versek , mondatok .
Én akarok lenni a fény a sötét éjszakában .
Ahogy elengedem magam a sarkokban a mély árapály
játszani a hárfák magas Mermaid .Itt akarok maradni , és
nézd meg magad nélkül mondom , hogy mit fogok írni .
Hogy soha nem felejtünk el .
Semmi!Nem tett semmit
A cél ezekkel a szavakkal null.Nem akarom , hogy olvassa
el , már nem akarok írni egy nap akarom mondani .
De most csak azt akartam egy kicsit sem .
Nem tudom, ha lesz olvasni , sokkal kevésbé értik , mit
kell mondani .
Mit akarom, hogy észre, hogy entendas meg minden, de
számlák számomra, és ott is számíthat rám .De ne mondd
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el senkinek .
Én várni a halál decepe nekem .
Halál ?Nincs halál !
És ez mindig jelen van .Nem félek a haláltól , de a vesztes
meg .
Nem mintha valami fájt nekem , de a tapasztalat az ,
amelynek és ne kelljen a különbség , hogy , hogy lehet ez
így ?
Semmit sem akarok , a kis és nagy , amit csak akarok ,
akarok semmi ismétlem , én már mindent , amikor nem
tudtam, és most már tudom , mit akarok semmit,
elutasító , mi van és nem leszek szabad , mentes mindent
rámkapcsolatokat , és dobj meg keserűség, ez van .
Egyszerűen , azt akarom, hogy legyen!
Lehet csak én ?Igen nekem , meg minden, ez semmi nem
akarom ." Timeless "
Hit , és elkezdte verni szüntelenül hit példátlan flow
anomália vagy sérült , akkor egy nap kinyitotta nincs több
jön vissza , hogy nem ez volt a nyílt és azonnal
legközelebb fogok mondani , az enyém volt , de mindig az
éna rendelését , akkor én egy szót , majd a szív !A mély
szomorúság , hogy
Nem ismert, hogy tisztában legyenek , és tanulnunk
együtt élni az intim íme , a különbség elhanyagolható , és
tulajdonában van valami, hogy mindig elhalványul ,
mintha megadóan , nem vonakodott lényegében csak azt
szeretnék, hogy van a selfláthatjuk a háttérben és belső
világunk ott látjuk, hogy semmi sem olyan alacsonyabb
rendű , mint megnyilvánulni nagyobb íme nyilvánvaló
think , nem engedem, hogy kifejezze, mit jóval
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alacsonyabb ez a szint, ahol helyezzük saját magunkat
fogjuk látni, hogy a magasabb én ,egyre közel végtelenül
mindig csodálkoztam, utópikus íme születni , élni és
tanulni , és ha igazán észre tudja, hogy mennyi ment el
mindent, és tudom, a saját magától , mi változott ?
Minden az én néma világ !Hogy lehet ez?
Mert én vagyok hajlandó változtatni , és szembe minden,
de szinte minden érkező my world my world hallgat?Ez az
értelem , hogy azt mondja, hogy a helyes dolgot így van!
Képzeld el ? !A méret a sztratoszféra korlátok nélkül
bővítése belép a csalódás a mágia időtlenül ki szintjén
illúzió magát mindig a sötét megjelenése igazi csalódás a
szó már beszélt csalódás ;Dóra generációs belső
harcaiban az egyszerű kín , hogy veri a harmónia .
Rejtélyes , mély és érzékeny, hogy a nem kötelező
érvényű írni energia sokkal betűk vagy levélben kis szó .
Itt van egy menhir amely ülepedő és az írás sok kevés
szó esik .
Hiába a dolgok akkor jön sokan lesznek azok, hagyom ,
mások nem fog állni .Hogy elmondjam, hogy a nagyobb
egy kemény harcos, de " használja " , hogy kevesen
fognak állni , de azok a belső legkisebb az értéke , hogy
csak akkor kap .Élő, nőnek, tanulnak , és a háttérben
mindig a kis utópisztikus know .
Itt van egy nap egy kicsit , szeretnénk, csak egy másik
megtanulják , hogy az írás , hogy egyesítse a ismerője a
szokványos tudás tudományos ismeretek , mindketten
magyarázni csak a mély bölcsességet , hogy olvassák +
Kezdjük ahol szeretnék befejezni .
A füst kiterjeszti a belső szobámba .Az én utastér is , ez
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sérül .Azt akarom , hogy szakítson meg , és másokkal .
Hozok ?
Erő , erő és erő, amely kísért , és azt mondja, hogy
lépjenek előre félelem nélkül !
Akkor a végén , mielőtt a napjaimat .
Minden külső fogom elutasítani , ahogy én is érzem ...
Nem tudom , de itt hagyok én kis történet ezen az oldalon
, akkor felemelte a kíváncsiságomat kis történet .
Mit fogok mondani ezeken az oldalakon is számomra,
hogy megtalálja az igazi self lakozik bennem , anélkül
külvilággal .
Hogyan lehetséges ez , látni fogjuk, hogyan fogom leírni a
történetet .
Hogy már nem előre , vonuljon valóban kész.A dohányzás
továbbra is áthatja ezt a helyet .
Ez a történet ott kezdődik, ahol véget ér .
Amit elmondhatok, hogy harcolni mindent .Lássuk, tudom
, hogy a végén , és azt mondják, én mindent megtettem,
és semmi , mint maximalizálása a belső én .
Megérkezett itt röviden a cigaretta megegyezett az
oldalak számát olvassa el, miért .
Vessünk küzdelem , ez lesz az az időtartam,
Sopra órákban , percekben , másodpercekben .Már több
mint !
Kezdjük ahol én végül .
Én készen állok erre a dohányzás áthatol az ablakon , és
felszabadítja a levegőbe , azt akarom, hogy ez a füst már
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csak a levegő .
Csak azt akarom , hogy lélegezni
Azt akarom , hogy lebegnek , és elképzelni, milyen itt
fogja mondani .Amit nem akarok , start -utóbb mindig
ugyanazokat a hibákat .
A csata még korántsem lezárt .
Amit én szeretnék közvetíteni az érzéseit , helyzetek,
konfliktusok .
És a harc megnyerte a lény, aki voltam .Azt akarom, hogy
a másik , a szám üldöz engem .
Saját tudata, hogy figyelmezteti rám , és azt mondja :
kialakulni nyeri meg
Itt állok , de harcol ellene a mozgalom, amely hajsza .
Számomra
a
legfontosabb
,
jön
az
én
oldalamra.Szabaduljon meg , bővíteni magát , hadd
legyen meg rajtam keresztül .
Itt kezdődött , amit én lesz .Milyen kérdéseket járjon
szemrebbenés nélkül , íme ez a szám kísért .
Nem , még egyszer megtörténni , és újjászületett élni és
érezni .Nem demagógia és illúziók élnek , amit nem lehet
látni .
Mert csak akkor haladsz , kelj fel és mondják .
Azt akarom, hogy mi vagyok , én vagyok .
Pedig az, hogy én voltam , és hogy az a szám lesz .
Én is , mint gondolom.Amikor üldöz engem elmondom
neked előre .
Velem szemben , és felszabadítsák velem .Végül még el
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sem kezdődött .
Minden ezt a gondolatot.Vigyázz, ez lesz üldöz, és a
végén a kábel barátok vagytok.
Nincs több sajnálom ezt a pillanatot .Végére ért gyötrelem
, ő megérintett és azt súgta nekem , ott vagy ?
Most van a kezdet vége , hogy be fogok számolni itt.
Most azt mondom , csak gyere hozzám, és magában
velem a győzelemhez .
Major bennem átalakulni téged .Rendelkeznek velem !
Ön lesz az utolsó alkalom, én szaga .Igen , akkor menj .
Ne mutassa szomorú az indulás.By the way Keresem az
utat.
Megy, ahogy jött , hogyan jöttél .Nem akarok veled,
akkor nagyobb a zegzugos szerencsétlenséget .Ön
jelenléte kifejezetten sérti .
Tudom , hogy neked , soha nem nyert , csak veszített .
Ön, mint a cigarettázás barátja a betegség .
Rész és menni, menni fog , hogy érkezéskor nem lesz ott
.Mint mondtam , Emano a szag, ami csak ... IRES
szerezni egy másik íz és illat.
Talán nem Ön is tudja, ne légy szem előtt, amit provocas
meg .
Mivel tudom, emlékszel néhány év .Most már elég , hogy
itt van a vágy, hogy megmaradjon számotokra.
Majd nyög az Ön jelenlétében kezdetben azt gondolták ,
de ómen kisebb betegségek .
Hatálya alá tartoznak , és én létre a kapcsolat azonban
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katasztrofális
és
illuzórikus
öröm,
hogy
az
életkörülmények egy kicsit gyenge .Merem való
megfosztással .Mert csak akkor lehet könnyed és
természetes , hogy táplálja nekem .
Cool , derült, meleg és harmonikus lesz a kompenzáció
Természetes szél folyik, időben mindig úgy éreztem,
annak északra.Légáramlatok bafejado ellenünk lesz
viharok előttünk , ez csak természetes , hogy a füst a
levegő is .
Amelyben találunk a természetben kívül , mint belül a
harmónia a szabad áramlás.
Virágok , növekszik , és egységes szerkezetbe foglalja a
gyökerét
felszabadulás.Végrendeletek
egyértelmű
találkozásunk a nagyon rózsaszín az idők sivatagi homok
körű feszesítő oka .A felmenni felszabadítása az emberi
vulgáris képet , a különcség a bensőséges viszony , ami
elválaszt minket .Mi mások vagyunk , én vagyok a
természetes és szerves te Szintetikus és így nem
exprimas nélkülem.Anélkül, hogy a cselekmény, amely
semlegesíti , akkor boldog lennék .
Kinyitom az ajtót , hogy jöjjön beszélni velem .De majd
hagyja résnyire nyitva , hogy ki után nem sokkal.Ábra
tisztában vannak a spread , consomes nekem türelmet
zavargások .Ön , és akkor lesz egy kicsit nagy
jelentőséget.
Mindenkinek van ilyen hülye szakaszában , általában
gyermekek esetében .
De ha azt mondják nekünk, felnőtteknek , hogy kiadja a
gyermek van bennünk, akkor volt veled egy rossz
fázisban .Megyek vissza a nyugalmat .
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Mehetsz bezárom az ajtót .Igazán tudom , hogy miért
jöttél , hanem tudja, hol mégy .
A rés széles, szélesebb gondoltam , hogy kidob .
Menekülj , nélkülem , körülveszi Önt és felrobban .Az első
naptól kezdve , hogy a szó volt az én kifejezés, de nem
mondja meg, amikor a következő tudná mondani , hello,
itt vagyok , de természetesen az utazás lesz a visszatérés
nehéz, de harmonikus valóságban úgy, hogy vagy hagyja,
hogy támadják ,van , amit keresünk ?Tehát csak egy szót
tőled , ez bye .
És akkor jött elmegy kezdve ...
Ez volt az utolsó alkalom ... ne hagyj ki jön , hogy
távozzon.Egy könnycsepp esett , és eloltották a kiáltás .
A kötél , amely megköti a számomra , nem ugyanaz ,
hogy megfojtja velem .A csomópont , a nyak, lógott egy
téma .
Estrangulas az elme és a sufocas tudat.
Amit kínálunk egy lassú halál felüdülést és gyalogos így,
és beszéljen, mint mi.Soha törli a fájdalom akut mint egy
csapást vágott a laminált érdes él.
A tetején a szívszaggató memóriát és kísérteties csapást
.Volt a kétosztatú közötti jelenléte állapota, nem pedig
.Élet szereplő fotográfiai pillanatok, amikor minden
üzletben és azonnal öntött .Mert él bennem belőlem .Törli
a sorsod, és éljen a frakció .
Ez az időtlen érzést terjed a következő pillanatokban
.Hogyan repülni anélkül, hogy elhagyná helyét.
Ez idő nem áll meg , mert lélegezni , és már valaha abba
, mit tesz lélegezni .
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Living olyan erős, mint a vágyat, hogy lélegezni .De csak
a légzés sem él .
Ha hagyjuk, hogy élni nem hagyja abba a légzés .
Ezért mi az, ami felmerül a tehetetlen képet.
Korlátok nélkül vagy következményei , a következő lépés
.Ez a kibontakozó újabb minden pillanatban söpör el, mi is
vagyunk valójában , az illúzió önostorozás szikla élni , míg
élünk , mi mozgatja számunkra a természet, ami
körülvesz minket folyamatosan, és csak elvonja minket ,
úgy értem , hogy mindenfelszívódási ideje szántuk csak
látszólagos szem előtt , hiszen a természet tükrözi
minden képkocka véletlenszerűen és felülmúlhatatlanul
meghaladó minden pillanatban az emberi mozgás
formáját .
Bármi felmerül alakja körül a self kívül , hogy felnagyítja
a belső, hanem csak elfog az érzés, figyelemelterelés egy
nagyobb lény , ami mozog számunkra, hogy az
anyatermészet .Ha bármikor , erényes, ellentmondásos
megtámadják akkor hasonul pillanatában szem előtt
ezeket a bejegyzéseket nem felel meg a tanulás és lépjen
ki minden lendületét .
Szerencsére hullámok, a hatalmas , távoli gondolat .
Szeretnék beszélni ... Te döntöd el , mindig manobraste .
Megfordult a szerepek mondja hallgatnak.
A járat a szó cselekmény .Ahogy figyelmen kívül hagyja
meg , és elviszi a .
Ön repkednek a szél árnyéka .Mert akkor elrejteni , így
megjelenő amikor akarja .
Hát nem látod ?
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Adj magadnak egy másik, akkor még egy barátom, aki
nem a te egyszerű szerencsétlenséget .
Kiderül, gőzölgő fel .
Így történt , hogy a számolás tíz , rájöttem, hogy
mennyire vislumbramento snapshot pillanatban a jövőben
ablak nyitva volt , és szerintem csak az utolsó füstöt
kitágul és a kattintások a jövő nagy lesz és hatalmas .
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