SUN KU - The Light of Truth
Upretensiøs vurderinger gjort i god layout , veldig
dose av uavhengighet , dyp , interessant som vi ser
samspillet av meget gode ideer som resulterte skritt å
fortelle en historie med en moral som er moralen i
historien ... denne historien om to arbeidshestersom
gjorde en reise gjennom gamle japan , siden den tid
oppdagelse , ble den grå esel lastet med salt , svært tung
belastning ;svart ass guidet til din destinasjon
campingvogn fordi han hadde en veldig lett belastning ,
tok svamp opp skryte av hvor uheldig han være svært
uhøflig måte den grå kunne ikke stå det og var i ferd med
å dø når innsatsen snubler faller i stor dam av vann
derretendo-hvis halvparten av lasten , svart ass lamslått
ser utrolig flaks kompis at det går å løfte , lettelser ta det
som var igjen av kostnad .Drevet av sjalusi , kastet i
vannet og håper den samme skjebne .
Svamp fuktet opp vann som gjør det nesten umulig å
svart selv stå opp , selvfølgelig til slutt gi etter for tretthet
og dø .
Historier om bestefar
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Kjærlighet er som en regnbue , er ikke alltid til stede ,
men alltid synes !Utopisk kaosteori formulert 1 = 1 + 1 =
2: 2 = 1a Rainbow Spiral utopi multifaktoriell kjærlighet
ender på maksimal effekt enhet av stråling, blomstrer i
solen - jorden utløper , solen inspirerer de samme
fargeneå male verden - jeg puster , inspirere deg i den
samme luften av kjærlighet og jeg er alle farger å male
din verden !Alle en del av hvordan vi føler ting, og det er
ting som forener , annet separat - men sannheten ikke
skjule fakta.Mitt første minne rett og slett bare ha
erindringer , der absorbert enighet på en lys dag , og
forberede meg med makt av lyset fra mørket , og vil
distribuere kraft og energi for hele constelar samfunnet
.Jeg satte meg til å tenke hvis en dag være en avstand ?
Hvis en dag være en avstand , ville destroyer,
skremmende , støyende, eller var nådeløse lys , vakker ,
strålende og energisk .Hver ray har som mennesker
forskjellige egenskaper , ulike former for tiltak , annet lys
, dvs. hver ray / være unike og eksklusive.Vel, hvis en
dag være en avstand på minst var det opprinnelige .Hver
ray har form av handling, som når som helst folk som
deler til tider oppstår fraksjoner.Handler vi på strålen /
være, vi kunne endre retning og destinasjon.Når det
gjelder destinasjoner og første gang jeg vil påkalle Guds
navn , kom en dag , ha en samtale tro og tro med en
Koran tilhenger som fortalte meg følgende historie som
jeg vil beskrive : er du et gitt spillfor hender og heftig be
gud om å forlate deg maksimal score og forlot deg en
jævla .Min kjære , koker historien ned, men som endelig
sluppet den informasjonen ?Men bortsett fra denne
historien jeg ønsker å fortelle deg at vi har handling og
radius / være å handle med miljøet, ruller hver
terningene med din energi / form / atferd.Jeg visste at
det ville være en transformator og at ting kom til å ha en
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balanse av skinnende krefter som ville forandre
virkeligheten.En revitalisert energi og som bor misnøye
med tilfredshet ville blitt i alle farger for å male din
verden.Jeg våknet opp i en annen virkelighet enn vanlig
og utforske skrivekurs gjennom denne boken ville utvide
mitt vesen .Jeg tenker på hvordan overføring av tanke og
likestille det til en lys og sin makt.Vi alle tenker på flere
perspektiver må følge en kjede og sjelen har øyeblikk av
forstyrrelse , er måten vi ser ikke alltid naiv og energi
utvides.Urolige sinn med forseelser blir foreviget og
stemmen i samklang høyere enn mange stemmer , ord er
et uttrykk for kunst , fra nå vil det være inspirasjon .Den
hjerteslag har sin rytme som utvider blodårene
.Undertrykkelse gjør de døde fordi alt har sin q .Alle tror
vi om ondskap og noen ganger gjør oss kjeft ", men vi
alle tenker , " minnene er ikke alltid til stede og si nei
pratiques hat fordi det er dårlig .Vi har alle ytringsfrihet ,
men ikke alle har det til rett tid , og ikke noe mer ærlig
enn sannheten , har vi ulike uttrykksformer og være godt
er å ha balanse.Balanse er en syklus rutiner , være
nervøs er en ubalanse .Folk elsker å kommentere.Alle har
ren universell kjærlighet avler medfølelse.Solen er
energikilden , det unormale er ingenting skjer, alle
glemmer når de vil, og det er alltid flere perspektiver ,
mange ideer, få overbevisning ... Det uopprettelige ting ,
fordi alle er gjenstand for urettferdighet .Kjærlighet er en
kilde til glede og alltid alene og beskyttet : det er folk
som ikke liker å tenke , men bevisstheten er en
lommelykt som klargjør oss .
Det er laster som vi alle noen ganger har frykt , de alle
sier og gjør dumme ting .Jeg skriver ikke til noen, vi har
alle noe vi ikke ønsker å huske , men det er godt å vite
når vi er triste og alltid innrømme det og ikke skjule noe
fordi vi alle har sårbarheter , vi alle føler gleden av noe,
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og når muligheten lurer åpner døren.Det er alltid en
følelse for den andre, men " ingen er noen ", og slik at
alle har rett til å skinne .Vennskap er alltid et godt
prinsipp til en venn er en annen selvtillit .Følg
magefølelsen din du se det positive.Vi kan alle bli elsket
og kjærlighet kjærlighet er lys generator når vi er elsket
vi må respektere denne følelsen , elsker hverandre og øke
fødselsraten , alltid med ordene i korsvei spill utvilsomt
en antagonistiske ord , men med din logikkå unngå lidelse
." Hva har den gamle er ikke visdom , men klokskap " så
hør !Alle vet godt og ondt ?Vi har i våre hender
beslutningen om å være god eller ond , er galskap noen
mental helse , virkelig kunnskap er viktig ! ?Hvis det er
mulig være utdannet ved livets skole ... Jeg skal slå meg
selv for deg , for meg og for dem som elsker meg .Bytt til
evolusjon.En kabel som går en levende strøm av angst,
elektriske , kjøre kropper, forer og håp for noe nytt og
fantastisk som forlater de statiske bevegelser , men med
racing tanker og engstelig .Lammet bevegelse , stiger
spenningen i innramming og faktisk styrt og målt
bevegelser , ned trappa av tanken hvor vi kobler til
hverandre .Er denne stigen tanker som vi kategoriserer
atferd,
ansikter
og
bevegelser
ikke
passe
på
nedstigningen og bestigningen av de øyeblikkene i livet,
lys mate tredemølle uten å stoppe bly du gal dette
århundret virkeligheten.XXI , energi , magi , kostymer ,
alle med tilsynelatende harmonier , men pass opp
trappen, ikke alle vil rulletrapp av livet, det er vesener
som gå i trapper som stiger og spesielt noen flytter og
støtter , er det nok eller er det enspørsmålet om balanse
?Maktbalansen er avgjørende for balansen av bevegelser ,
opp og ned til nivået på hver vesen , men ikke alle
fortjener å gå ned eller til å støtte oss på klatre , innsats
og utholdenhet er nøkkelen , og deretter heve deg selv til
4

offervilje , utenskade eller stopper og hun tar deg i lys av
den tenkende vesen.Ingen balanse av ytre krefter som
kan gi , er fremgangsmåten er solide og matet av kabler
av håp kommer til den viktigste elektrisk kabel syklus av
liv , den energien som strømmer jorden.Min elektriske
panelet var den som ville kommandoen posisjoner og
destinasjonene av universell kraft .Det var en solenergi
lys som skulle belyse de mørke indre av jorden
naturen.Hva skjedde følte trist av daggry en dress som
kom med nightfall , levde , gjenopplivet og gjenfødt er
han den kraftige solen (sol ) * en strålende kilde som
faller som dråper på gulvet , denne kilden til liv og lys
.Min fyr , som søker ustanselig dreibart bevegelse av
unormalt.Begynner å føle den første strømstøt og
støyende nerver blinker med hjerte elektrosjokk
.Elektromagnetiske
bølger
som
kommer
og
går
bølgeformene
tanker
rundt
sirkelen
av
bølgene
.Elektrisitet går gjennom kroppen min nåværende som
bringer meg til kretsen av bølgene .Den elektriske
impulsen ned , og jeg er rystet puls sirkulerer i elektrisk
modus , alltid visste sannheten når oppdaget av impuls
gløder , er det en blackout og kjeft den pines av
stemmene lyse følelsen av å være , lyser opp en lys
stearinlysakkumulert smerte av smeltet voks .Elektriske
dører åpne forsiktig berøre , men lukker ikke tid til å åpne
.Den elektriske motorsag kutt med de mørke levende
hater røtter .Elektrosjokk i lyse røyken klarner minne ,
elektro turbulens i hodet yrende , turbulente uendelige
electromagnetismos .Strekker seg så elektrifisere stråler
som lammer sinnet , har en lys , svart elektrifisere blink ,
blinkende lys som plager meg passering av ubrutt kjede
.Ugjennomsiktig lys lyser outlandish vesener i det svake
lyset .Ledninger kjøre gjennom meg kroppen levende full
av energi .Subo og avansement til den 10. krets , og det
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er en energia ' fiasko , uforgjengelige selv mørket er det
et effekttap og falt trikk på ordene av ecstasy og følelser
.Lyse skarpe kutt og lyse ekko , skinnende lys gripe
stemme breaking, lynet blinker hvor mørkt obskure de
villfaren vesener med okulær orientering .Det er en
fluorescens og som ingen blomst og falle torden i alle
retninger og betydninger .Den " ofusculência " og disse
piercing lyn overskygge andres glede opplevelser og
utseende.Incandescence og skjærer dype buer i din sjel
som holder atomene , dynamiske og gløde sjokk .Som et
hint hamring meg uoverensstemmelse av følelser som
krever en sterk og bestemt lys i mitt fravær skumring
som krøller seg sakte , i høye lys av mitt vesen , og
forsiktig glede som lyn .Det er en illevarslende lys , true
disse rekonvalesent lys som plager oss og la forutse fare?
Det er en lampe , lys som følger deg i pastoral og ute av
stand til å konfrontere øyeblikk av intimidas deg i
hemmelighold.Det er en intens rødt lys og blokkerer
akselerator nerver .Zarpares sjokk og forurensninger sinn
uten impulser viltvoksende opp , lys selskap , opplyst hva
som ikke er gitt, og ikke føler at selskapet av lys.Thunder
male og knuse sultne lyder av nytelse .Kraftig lys
fordømme andre liv til utdanning av stemmene .Hvor
kraftig og Skjærende smerter stråler som kuttet båndene
umulig å knytte det svake lyset som overskygget
bevissthet om at trenge store bunter.Intenst belyse tåke
av svart lys i den lyse kosmisk , en gjennomtrengende og
dype kosmos som lindrer glemsel av sjelen.Lyn heat og
mørkner og blir urørlig og taus , men rekkevidde og støy
når det skjer er andpusten og overveldende som infiserer
raseri til å leve og være til stede blant annet lys og
belysning eller til og med enkel, men slående flyktig
mørke sukk ogbryter de mest elektrifisere stillhet .Dette
lyn klarner du samvittighet merket ved utstedelse
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veltalende og stønn som fremskynde handling neglisjert
følelse av eiendommen være mulighet på den tiden falt en
annen lyn i denne verden .Jeg husker det bilde tatt med
min bror ( nå henger på rommet mitt) og jeg er på det
stedet hvor jeg hadde de infernalske vertene som senere
refererer .Etter den lysegrå , disse aske som markerer du
varme strykejern vill og sterke bare en battered er
forurenset
av
aske
lys
av
fortid
og
fremtid
allestedsnærværende ikke glemme .Skjær opp sporen for
øyeblikket, og forplanter seg langsomt wrenching og
franske fortelle deg styrer deg , og kaster deg inn i et
godt lys som drukner i minnet av inkontinente ord og
helle tørsten for lys .I opprør er de ulmende glørne av et
magnetisk kropp som fløyter og blinker i ditt hjerte
brenner med ønske om noe , virile og maskuline eller
feminine og sensuelle da, dette fornærmelse dobbel
personlighet som ikke gir selv til den ene eller den
andre.Disse lys grå varme mørket og fjollete og har i sin
varmebeskyttelse av regn og fortært , som bredte seg
over kontinenter og tidløst rom invaderer oss og gir oss
innsikt luksuriøse og gir oss mange gleder og
deprimerende .Angst kjemi stillesittende nytelse, men
ikke sprø, men trykt i naive ansikter.Uvitende om hvor
spennende følelse og vesen , føles blendende og
skinnende og lindrer sammentrekninger følt av utskeielser
, utskeielser slik at omdirigere oss til en annen dimensjon
, utvikler, strømmer på avhengighet ikke trekke seg ikke
svinge eller sammenstøt i crazy hairfornektelse .Den
hypnotiske lys og famler oppleve følelser følte i ansiktet
som lover å gi etter for lysten , får oss til å effektivisere
og tro at det er , for det er vi tilbøyelig uten kreditt uten
gjeld, stillestående som hypnotisk livet av transcendente
vesener som er viklet inn itørkede kilder , rave belastet
øyenbryn skamløshet og fritid .Som fører oss til nye
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utfordringer i den samme tanken i annen reaksjon , til
disse reaksjonene ofte urimelige hvor vi står overfor med
ren ønske har, kan bli lei av henne og ikke gjennomført
som løse biter av leire som kommer sammen ved
oppvarming.
Mitt andre minne er nettopp et bilde kledd i en drakt hvor
jeg er i de samme klærne fra det første bildet som nå er
på rommet mitt , jeg er i Açoreira på en bil jeg husker
falle ned trappen om min bestemor hvor det var
tapesbrukes ved inngangen til fluene.Jeg husker å ringe
land av min bestemor landet fluer var mye uro esler eller
hester stadig kjører .Min far , som eier en blå bil som ble
født min andre husker, var en Datsun .Min "gamle"
brukes til å fortelle en historie , historie ifølge ham,
mellom min bestemor og et esel som ikke adlyder ham ,
den gamle kvinnen bet øret hans .I dag etter historien
som vil lese du ikke falt noen tenner .Jeg så brystene av
min bestemor en gang og var i speilet var under sengen
av mine foreldre var bedre spøk som hadde barndommen
til det verste mareritt , mareritt jeg pleide å ha en
forferdelig ned en bekk og inn i en pott , trordette kan
være det verste du kan drømme om barn og død til slutt
til døden og like før han døde eller udødelig at lys som er
delt mellom fremmedgjorte kropper bevegelse og svinger
mellom to enkle måter å lyse , men ikke livsoverlever i
sorg og forferdelse av systemisk hypnose som nærer og
utvikler seg.Bevisst er så intens som er slukket , og det er
til og med slettet .Psykedelisk krysser hverandre bånd i
støyen av torden modige at støtte og forbedre abnormitet
som kommer fra det faktum at vi er dekket gjennom
denne psykedelisk torden .Vel her alt forblir konsekvent
uten krefter eller vekter , ville overføringen bare være et
påskudd for abnormitet , svart torden , bur og sende den
merkelige , dype grynt av grunnen absorbans fordi den
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går av , rekkevidde og bevegeruten den minste
hemmelighetsfulle,
tilsynelatende
en
verden
av
psykedeliske lys som rammer de som unndra det hvis du
vil, eller nyte gledene forskjøvet farget forutinntatt av
skrå farger stillestående , uvillig til å lage eller bare
overbærenhet .Gjennomsyret med intensjonene i tanken
på fragmenter av fragmentert faktum er de som forestille
seg en annen verden , bort fra forstyrrelser som irriterer
oss som når vi skraper øyet , eller bare blinke.Denne
bevegelsen fremmedgjort annen bevegelse gløder og
spray det fjerne og uvitende sinn til det enkle faktum av å
være en travel eller hektisk .Thunder er psykedelisk og
kjører bort ånder uten dem å manifestere og hvorfor ikke
det er en parallell virkelighet av rykter og uforsonlighet
som busemann , og ingen her spiser bisarre
personligheter og aliaser av allerede eksisterende selv om
det er faktisk.Derav alt som er uvirkelig har tidløs historie
, men har noe, redd , redd for at deporterer i en horisont
fem dimensjoner, polígonas og lineær, men ikke
sannsynlig eller selv utsatt for noen trekk , er denne
egenskapen
at
halvkulerog
det
transcendente
forherligelsen trodde.Ingen blomster eller vokser i
filamenter av abstrakte ideer hvorfor , ja impulser født
tegn inne har sett, dekorert , imiterte bevegelser og
egnethet for øyeblikket , men alt gjort oppmerksom og
minimalt beregnet.Ingen beregninger er reell og
uforutsigbar at det er en ekte spontanitet som er absurd å
tenke på noe .Slipe og male hodene av yore og har
desvanecestes i gule blader og spist av bibliófagos at
ingen utholdenhet skremme foreldet minne og gjort
forfalsket og til sitt mål .Omgitt av måleapparatDe
velkommen abyssinere rotulantes og le av torden
Abyssiner .Oppfordret til de som bor i lys av fortiden, de
som dør av utover invadere fremtredende himmellegemer
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faktisk skje , umiddelbar .Men alle er teknisk mer eller
mindre intens, men er energistrålingsom ikke er
kompatible med det siste, og med den foregående
øyeblikk.Minner dermed avgir skadelige stråler , men ikke
overskygge noen trodde at hvis du ønsker å lyse opp når
som helst, fart eller øyeblikk .For det siste skjærer med
nåtiden, i øyeblikket, momentum , andre eller brøkdel ,
men ikke de påvirkninger er derfor alltid den kraftige lys
tid er ren strøm av ecstasy som kutter ut som vinden i
ansiktet, noe inntil da strippet intensjonsog bevegelse
rundt glede å gjøre eller være , fordi det som finnes, og
beretningen om vår tilværelse er et klikk at ved å se frem
til på bakgrunn av sin fortid, mer eller mindre intenst lys ,
tidligere liv svette , menikke lede prinsippet om bevegelse
utløst rester impulser uten maske , den andre levde i
øyeblikket ikke sånn bare krype rundt lysene fra fortiden
og klamre seg til ingenting .Vel det er synonymt med
forurensning , stråling nei takk !Derfor ingenting sterkere
enn lys på den tiden, og være til enhver tid med all sin
makt , men ingen er bedre enn noen, det er et spørsmål
om kamp, og ikke komme til meg med disse medfødte
lysene fordi hver enkelt har ,trett av vilje og fantasi og
ren energi utvikling og etablering , magiske farger
reflekteres i gul solen.Faktisk er det ikke mye lys , er det
fortsatt eneste gjenværende eksistensen av utbrudd og
balansert måte å objektivere , som du ikke kan se.Så det
er ikke ekte, er resultatet av noe som hjelper oss å øke
bevisstheten .Men stråler hva er bevissthet ?Hva er
egentlig bevisst eller ubevisst ?Her er en barriere som
ikke materialisere seg ikke for mye fornuftig å gjøre , og
for å forstå, vi alle kjørte for øyeblikket .Dette for å sette
forutinntatte barrierer og si strømninger er uoverstigelige
, når det faktisk er det ingen barrierer i den virkelige ?Alt
er så innbilt alle bor i den samme strøm av illusjoner ,
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sete av andre ånder som ikke påvirker sannheten fordi
det er , eller faktisk er det ingen barriere mellom ønsket
av bevisstløs alltid til stede i det bevisste og at vi
forbeholder oss for oss selv, bare tomhet , ja det er
imaginære himmelske vesener som lever som det står i
lys av fortiden , ved et flertall som bestemte at det måtte
ha vekt eller mål , men så igjen hvem er de til å gripe
inn.Det er observert , og er å se til uskarpe før det var
bare naturlig at denne klare lys at det snart vi tilpasse
seg.Avvik , motgang , konflikter , serverer som bare avlat
akkumulator holdninger og problemer bevisst, men ikke
så dypt , slik at de er naturlige.Mellom naturlig og
transcendent det er minimal innvirkning der enn normal
omslutter oss og gjør oss til å føle seg vel og rolig , alt er
naturlig : luft , glede som omgir oss , som banket og
flykter og spesielt rørende , svak touch tilde som liker
puffs av letthet .Energi forvaltes i kjernen , utstråler
potent kilde i å transformere oss , psykologisk forandring
, la oss vurdere deretter truffet av denne kjernekraft.Det
levende lys vokser i vente som i realiteten ikke lider ,
men som en påfugl som infiltrerer impuls beslaglagt og
som fører oss til å handle for å handle eller ikke handle ,
impuls , dette dynamiske og klar eksplosjon .Derav oss å
dra nytte av den maksimale eksponent av sin styrke, er
vanlige midler som korrigerer , søyler smuldre umulig å
ubalanse det er kraften i transformasjon.Og ingenting
sterkere enn bli forvandlet , denne endringen i noe som
løfter og beskytter oss mot forurensning.Jeg husker at jeg
gråt og ikke ønsker å gå til pre -school på den første
dagen, men spesielt etter likte vennskap , leke med
vennene mine .Var vanlig i syk gutt som forårsaker høy
feber tilpasset mareritt , den som var festet til en kjetting
og ned til et brennende kjele men med rave trodde jeg
skulle til helvete , men plutselig våknet opp og ble frelst i
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den endelige opptellingen som stammet.Jeg vet siden jeg
lærte også å skille varme fra kald , ifølge min bror som la
en hånd på varmeapparatet ifølge ham i den kaldeste
delen og han i den varmeste delen , resultat : bare brent
en høyre håndledd som minner meg om 666 ellerden
dyrets merke ut av nysgjerrighet min siste telefon endte i
666. - noe vil stoppe oss hvis vi ønsker å fortsette , men
hvorfor stoppe hvis det er handling som utspiller seg og
genererer følelser, opplevelser og stimuli når noen svarer
og reagerer på , min handlingvenner , til tålmodighet og
intelligens forstå den andre er konfronterende .Hvorfor la
negative energier lamme oss , som om vi var barn
ubesvart , min kjære mot, er ordet rekkefølgen som er å
bli dømt og hvem som skal være dommer over grunnen ,
som kan være normal eller unormal , noen!Vi alle har tro
, og jeg har fezada gi at tilfeller av bekymring for vilje og
allvitende og dette ønsket , men som en harpe som
henspiller og unnvike sender høres havfrue med
hallusinatoriske ekko.Ingenting mer enn avslappende
høre lytte dobbelt så mye som vi snakker og stillhet er
handling og ikke naiv eller ukontrollert , få motstå stillhet
og det å prøve .Kan også være forferdelige , men svare
på mange subjektive og objektive spørsmål , er den
omgjengelige stillhet stille, men kan fungere som den
perfekte våpen ukontrollerbare, ønsket av impulsivitet og
tørst , de som ikke kan kontrollere.Roe ned og lytte , lytte
til stillheten i deg .
Jeg en gang fanget en fugl bandt ham en
ledning til et strykebrett jern ville gi ham mat , vann ...
Og døde den dagen mitt levende leketøy .Mitt første spill
til fange spillet dårlig resultat å ha min bror bak meg
forårsaker meg for å felle ett " hjørne " der sprakk hodet
inntil den hvitaktig vev var om.Jeg gikk ca 4 km å gå opp
til fjellet og røyking kentucky til $ 12,50 disse møtene
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min venn spiste lamper, kopper , som dukket opp , hadde
sirkuset passert nylig i landsbyen .Mitt første år med
sykling ekshibisjonisme var mer min bror , de to ikke
klarte å tilbringe noen murstein og bare tatt av ham pro
sykehus .Nesten samtidig tok en ferradela en gravid tispe
og deretter klinkekuler tyveri som gjorde meg involvert
min bror hevner meg på ladrãozito som senere skulle bli
min venn og jeg hadde den sprøeste bror av
jorden.Denne vennen ble ikke invitert til bursdagen min ,
men sørget for å gi meg min første lego og unike i livet
.Dager før første nattverd gikk med en venn til det lokale
samfunnshuset og stjele synd wafere.Det var bare
begynnelsen .Så begynte jeg å spille ess gjemt og det er
hvordan jeg gjemte min mors beste venn forlate ham
alene i huset senere fikk vite at han var livredd , og ringer
for oss der vi åpner døren .Venner spilte med sykler ,
biler, klinkekuler , og likte eventyr ... Endte opp kommer
til å skje en dag synger janeiras om konger og får noen
penger ved å bruke det så bare husk tilbyr pølser og
annen røktvi lurte på i 3. klasse og selv om læreren ble
erstattet , skolegården var i arbeid med sand hills og hull
, men jeg våger, da jeg kom til rommet , og for første
gang for en slik frimodighet ville " føre en reguada " og
vågetjeg tok hånden før læreren slo meg , den andre
foran elevene og lot tilgitt .I det fjerde året solgt mine
kolleger far samlinger dekker , som disse kosttilskudd
som kommer ut i dag i avisene.Jeg husker den første
veiviser hvor du skal sette min mor tok meg og min far og
min bror og jeg så veiviseren til å berøre dem i
kjønnsorganene til meg at han ikke tør og kastet henne
hat var den første som avsky ilevetid.Jeg er en natal pluss
min fetter og min bror og han får den første lp den Pink
Floyd - veggen, primaço kjølig .Husk den første nattverd
til mai 1986 i kirken stroppen sverd aske, var allerede en
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intens tur med trange sko .Det er på tide å forlate for
Estarreja kommune, tilbake igjen venner og bekjente ,
fikk å skjule min avgang alle med fordelen av å forlate
like før skoleåret fjerde året blir motvirket av et senere
brev fra læreren somviste beundret av min stillhet .Da jeg
kom til Estarreja fylke jeg flyttet til Pardilhó , har jeg vært
et par måneder , begynte her min dag - til - dag , vet jeg
på den tiden hva vi nå kaller bulling jeg var offeret og
fryktet , fryktet selv når du reiser hjemmefra tilskolebuss
, det var en som var glad for å " fukte suppe ! "Den første
jobb som jeg husker var vaske bilen til min far og passere
regningen allerede skrivemaskin og han betalte meg .Jeg
kom inn i femte år med spesiell tillatelse dvs. en
ansvarsfraskrivelse signert av mine foreldre eller verge til
å gå inn i femte året på skolen c + s Brodick fordi ennå
ikke hadde lavalder .Nådde bare rull toalettpapir og
fumava- nådd vil at verden skal stoppe i tide for meg å
dra nytte av et bankran , osv ... Men i år får jeg min
første grad som nevner at studenten har deltatt i
langrenn1988-1989 skole får i 15ºlugar , ikke noe dårlig
for noen som ennå ikke vokst, så også har følt vokst til å
hoppe over nettverket og gå kjøpe sigaretter .Han gikk
uten sykkel bremser og tilbrakte såler av joggesko i min
tidlige røyking seriøst jeg skylder en gigantisk sg nabo
den beste kro tidlig Estarreja foretrukket buffet og ikke
spiser i kantina .Jeg husker den første begravelsen jeg
deltok var min undulat synd dette hadde blitt kuttet
vinger ... Han gikk til spille i gården, og klatret en loquat
når jeg hoppet i bakken , knuste undulaten !Her begynner
mine oppfølgere ;Jeg sovnet med gråter for å ha mistet
det dyret , jeg endte opp med å bli en mosaikk , og det
gjorde hans begravelse .Alt meget vel ikke være en katt
neste dag gå søke det !Resultatet av denne historien
ender med en hund som hadde bedt om julegave , men
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ble funnet å fjerne seg på døren til mitt hus, vi ønsker
denne " teko " og ender opp med å bli bedt om å angripe
mål katt, bare min teko for å drepe katten.Jeg selv truffet
med en stein på toppen av en lighter ut av nysgjerrighet
og det brøt .
I mine tidlige dager av arbeid , moret meg i
bakverk der han arbeidet , som skjenn ... Han selv ta
avisen på do for å lese og røkt ett eller to sigaretter men
på det tidspunktet ikke å bli fanget av min bror og
minsøster kom med frykt for å kaste pakken ut av vinduet
i bilen.Jeg hadde en opplevelse med ulv skygge : var tapt
, men fant .Beskyttet, men bare ved valg.Fôring din
fingerferdighet kjemiske stoff og avgjørende vann
.Renhets egen " skygge" lag for eventyr og hadde en
landing , Caricuao .Som ulv ble beskyttet , men ved
holdning alene , midt i tilsynelatende ensomhet .I dag
som jeg skriver Caricuao ulv , jeg står overfor din verden
og tolke det .Friend uavhengig ikke leve uten deres vill
natur , men en ekte nybegynner veldedig liv , embryo i
Caricuao hvor jeg ble uteksaminert har lojale ung blod ,
spesielt ærlig en uredd natur , hard i essens , men
rettferdig og respekt for din vennledsager og venn .Så
trofast reisefølge og medvirkning alltid tolkes med varme
og stillhet .Jeg levde et lite nok til å møte skyggene av
Caricuao " gater " og selskap.Men jeg så mot ulv og han
etablerte stum og lovfestet fortrolige venn link for sin
frihet.Hvis det er én ting ulven hadde var frihet , var ,
alene , alene !Og gratis !Shadow Wolf extrahuman
glødende energi i sin måte å være.Med sin bjeffing pålagt
deres vill uavhengighet av genene i naturen.Bestemte seg
for å dele sine ånde torsk alene julaften med ulven , eller
snarere skygge Caricuao ulv mens forbundet med en
gratis tallerken unisont broderlig også dele sin drink .Vi er
alene etter valget ?Selvfølgelig!Vi står fritt til å tenke som
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former i naturen.Det var en gave til meg denne julen ,
ulven Caricuao , men han vill for medfødt genetisk miljø
trekkes av sine kromosomer til følelsen av fri tilstand av
renhet av sin egen natur .Gåtefull som livsstil , men
drevet av lyst på livet og nyte ensom, men frie hender til
noen restriksjoner eller påbud .Jeg og skygge ulv er
venner , er ukarakteristisk i sin måte å handle
utradisjonelt tvang av andre, er vi fri i hendene på mor
natur og så vokser vi og hva vi indusert infiltrere oss .

Jeg kom til å være mer enn 10 min especado ser på min
fars elskerinne og tenkte , tenkte at minst gjorde hun en
støy skulle ha noen problemer .
Jeg har alltid likt min bror, men han en gang
slo meg med knyttneven og slo identiteten min far da jeg
flyktet i pyjamas ved gate Pardilhó , Estarreja fylke og
endte opp i bakgården nær busker .Før jeg måtte sette på
makeup vanlig avreise søndag grunnet merker på ansiktet
hans.Han gikk uten bremser og brukte joggesko til fange ,
jeg solgte sykkelen du syklet uten dekk bare med felgen
tilby min bestefar og solgte den til vekten der jeg gjorde
$ 300 for det .I denne skolen ender jeg med to negative ,
en annen matematikk håndverk , jeg aldri skjønte det var
så ille i manuell arbeidskraft .Naturligvis involvert ved
samfunnet og dets skikker som begynner i 1989 å spille
fotball til slutt denne karrieren i 1998 som idrettsutøver
idrettslag Estarreja liker å trene fotball startet som
sentrum - boom nå et mål av tre i min lange karriere,men
det var en treningskamp mot Ovarense .Så da de vokste
ble vikende i fremre posisjon sentrum , reiste jeg til langt
til venstre , så til høyre midten deretter gjennomsnittlig
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sentrum for å få beskyttelse i den sentrale og slipp
posisjoner.Det ble kjent på slutten av min karriere som
idrettsutøver av en beryktet anti fair play , men å
registrere andre mål scoret på den dagen jeg spørre
treneren å være lagets kaptein og spiller sentral
midtbanespiller , scoret et mål i den kampen ,gjort en
forskjell og rode avstand fra midten til motstanderens mål
ved å gjøre en " cuequinha " keeperen.Tenkte på å ta
nålene for fotballkamper for å gjøre de spiller i feltet.
I 1990-1991 deltok 7ºano i videregående skole
Estarreja , ble dårlig integrert med denne skolen for å
være opprørsk og bestått historien at en dag jeg onanert i
klasserommet , blir kalt av historieprofessor som har
Patriot rakett - som på det tidspunktetIrak-krigen ,
uunngåelig misliker år 4 negative.Hva såret meg mest var
den portugisiske fordi det var den første og eneste på
skolen min karriere.Bestemte seg for å gå tilbake til
Brodick skolen der hadde den femte år .Etter 1991-1992
studieåret 7 skole c + s Brodick første året for å bli kalt "
AIDS " blant kolleger , som kommer til å ha gjort noe galt
berømmelse , men skole suksesser var meg slik
ståkarakter , allerede ihøyde når konfrontert hvorfor du
har kommet fra Estarreja til Brodick sies å ha blitt utvist
fra skolen Estarreja .Boret low-density disketter for å
doble kapasiteten på samme gjorde ham med en hånd
drill , kom til å gå de Estarreja leksjoner til Brodick på "
sykkel " med vilje gå etter før eggstokkene , stjele
tyggegummi og godteri til hypermarked .Det beste spillet
jeg har gjort i min karriere var etter en direkte og var mot
strandklubbeninntil van kom for å hente meg hjem .Jeg
satte en flue i smør smørbrød til en venn som heter "
MINETE , " de første pornofilmer jeg så overrasket meg ,
en kvinne hadde pikk og pupper samtidig noe som minnet
ham , var en annen av slanger og ål , min far scener...
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Blant reiselivs Estarreja og Brodick hadde Avklaringen fra
cp å gjøre, men som tobakk avhengighet begynte å
forverre framfor å kjøpe pass ... Jeg var allerede på et
stadium bare å haike til å ha småpenger for tobakkog
gikk til bakeriet spise halve brødene drikke en øl Litrada
sokker med kolleger.Hjemme min bestefar skutt fra en
luftkanon og bly ricocheted og nesten traff meg og hørte
summingen av prosjektilet .Jeg en gang gikk til en
bursdagsfest, nå mani av narkotika brent en tyggis og ble
svart etter å gjøre å tro på sitt eget parti som var hasj.Før
du går toget ringte min venner huset og stjal flasker
champagne til min far og drakk før trening kommer flere
ganger for å bli utvist .En dag en av hans venner tok slike
drukkenskap som måtte legges inn på sykehus .Hans far
kom til å ringe min making klage .Innenfor fotballklubben
hadde spesiell opplæring , dette var vår motstanderens
lag utvalg av Aveiro på jakt etter nye talenter .Utført en
formidabel treningsøkt og det er da de satte meg til å
trene i Aveiro utvalg og fikk enda en emisjon .Aveiro
sesongen 91/92 fotballforbundet spilt som spiss ,
descaindo til venstre side , var en erstatning for en spiller
som senere skulle fcPorto.11- 07-1992 i utvalget sub - 13
ville ha et møte der de sto overfor valget av Aveiro med
valg av Leiria slutter sesongen 91-92 , var her i dette
spillet jeg hadde min sjanse og gikk inn i andre halvår
somrapportert av tidsskriftet Aveiro , tirsdag, 14 juli 1992
- Aveiro , 2 - Leiria , en " spill på sportskompleks s feltet.Jacinto ." I returnere bad, Aveiro teamet fikk
sjansen fra start med en annen bestemmelse .I
motsetning til den første delen der leirienses dominerte ,
Aveiro satte å ta spillkonto og bedre utnytte
motstanderens
forsvar,
ga
en
"om
ansikt"
til
resultatet.Nådd utligningsmål , gjennom maurisk filipe
som fløt inn til Beacon bakgrunn " .Jeg vet ikke hva jeg
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gjorde i den kampen , husker jeg å ha gått så langt som å
være ute av stand til å fange ballene, eller var for treg
eller var veldig rask , men til slutt ville det bli scoret det
tredje målet mittfotballkarriere , i år var det ingen
turnering mellom landslag av økonomiske grunner , du
kunne ha utviklet seg mer ?Du vet aldri .Kom studieåret
1992-1993 som deltok på 8. trinn i skolen c + s Brodick
og allerede røkt alle intervaller , det var en opprører med
avvikende atferd .Han fortalte en venn som var i militær
skole , jeg må komme i en fransk klasse støtte med et
toalettsete på hodet og sa det var du toalett , hadde
ingen mot til å møte øynene til min far før den første
sykehusinnleggelse,tygget urter før du går hjem etter den
første fotballtreningog siste gang jeg tok en juling, spilt i
en trening startet , " tok en" og overfalt ham og fortalte
ham om å vente på meg der ute som fremdeles tok mer ,
oghan ventet ... inntil hodet mitt var mot tjære hadde han
kallenavnet på " Pardilhó " .Jeg har den første disco i
loftet mitt gir den navnet ku * .Økte med et takvindu på
toppen av bygningen, og kom til å ha tepper på taket
blant annet med mine venner røkt ull flere ganger , med
nuno en venn av meg fikk meg til kanten av grensene
nær en peis , forlot en ugle somjeg var ute av balanse og
forårsaker meg nesten faller fra taket .Blue Ray Blue Ray
rasende invaderer meg være flammende energi som flyter
i de skitne porene fordommer og intoleranse som denne
blå lyn vil streike .Lyset produsert av alle vesener ruller
opp i enheter uten vanskelig skam for ikke å bli
convoluted ufarlige kunstighet av .Dette laserlys er
gjennomtrengende og usynlig penetrerer til usett og
ubemerket .Det er en synsk og master lys i forutsetninger
som ikke er relatert til veikrysset egen synsk
.Iøynefallende og ufarlige årsaker gjennom sin bjelke
suging av giftige tanker og forutinntatte ideer til sin egen
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gift og dens motgift .Takluke , røyken som skjærer lys av
de hemmelige tankene rags minner ugjort i hodene uten
retning og handling , handling , denne motor som kjøler
det skritt å panisk tanken på langsom og ukoordinert
massificadora sinn .Piercing entusiastisk om den inaktive
tiden er opp og distribuerer hjernen og spennende lys
Deambulante
elektrisk
stimulering
.Intensiveres
i
hypnotiserende og lammende body mass , som en
desencadeio rhymes i vrøvl .Disse taklys komme på enten
end engineering hodet." Noen mennesker har aper, andre
bare loft !" Andre lys som obskure hovedinngangen , jeg
ønsker gjennomtrengende loft med minner , tanker ,
korte liv levd uten viktige årsaker , men med mange
minner .Minner som er å opplyse sinnet for alltid åpnes
eller lukkes i kister ... Ia søke vhs -kassetter , og ikke ha
penger til å betale husleien opp spredning i tid og til å
skille sjelden øke i sov tenke på hva var .Jeg har til og
kassetter måneder å akkumulere.I 1993 begynte jeg å
ønske å ta pengene mine , og bestemte seg etter en
samtale til å arbeide for et spillrom.På den tiden var han
15 år gammel og hadde sett mye myndighet som holdt
orden på plass og forbyr de under 16 kommer inn .Kom
den første kontakten med hasj , og det viste seg senere
forbruk over 17 år etter .I dette miljøet jeg kontakt med
andre virkeligheter , men nektet noensinne, og jeg nektet
bruk av heroin og kokain , som for å fortelle at jeg gjorde
i hele mitt liv var ikke i orden eller formål dvs. jeg kan ha
blitt "tatt vare på ", men aldri konsumere.Hadde
utilbørlige holdninger til forbruk og allerede en berømt "
artist " å være programleder på slutten av skoleåret parti
av niende klasse finalister I 1993/1994 .
Generator , generator eller generator kjærlighet elsker
det brensel dette ikke virtuelle kjødelige begjær , og dette
emotive linken transparent kysse og tørst etter noe viktig
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for utviklingen av emosjonell energi og elektriske bånd
.Denne generatoren leverer egoer og personligheter med
skjulte ansikter i daglig representasjon som i å ta frokost
eller middag , eller vann som strømmer energien i dag-tildag .Ingen masker eller Skjærende smerter tanker,
enquadramo oss i virkeligheten energi av kjærlighet eller
kjærlighet elektrifisere energi og skarp piercing og
representant ser kjærlighet og ensomhet som lever matet
av en kabel som aldri avsluttes, en uforgjengelig kraft ,
mensant, alltid!Alltid tørst elektrifisere ønske om å se og
litt tålmodighet oppfunnet monotonien av dagen og skrå
ansikter som representerer ingenting i elektrisk medium
er løse ledninger .Våger seg inn i fantasien av det
medfødte motor og pioner realiteter men med choken
momentant kontakt.Kontakt avgjørende for levetiden på
motoren , motor , at konsensus virkeligheten av de
levende og ikke være til stede , men uvitende om andre
virkeligheter nesten umerkelig for den bevisst ønske ,
men det er det !Det er alltid til stede i den forstand av
umiddelbar mulighet , slik at media kan ikke være vassen
, ikke lysbilder i tanker om kjærlighet generator betyr og
ressurser tilgjengelig;om kjærlighet generator er alltid på
jakt og noen andre ikke - virtuelle miljøet og kontrollert
dette vesen av indulging , så kan ikke selge deg selv for
gleden det genererer, og proliferates i disse alltid
tilstedeværende ansikter av sjelen brikken du alltid
ønsket å kvele.Fordi du ikke kan kvitte deg med noen
brikke , som energi er ett og flerkulturell i sin følelse av
tilfredshet , tilfredshet som utvikler ulike virkeligheter ,
for vi er virtuelle og imaginære, bare i nærvær av andre
eller seg selv i speilet gjemte den nye regulatoriske makt
i hodet avnøytroner , at disse er de virkelige dyr av lys
.Lyse dragene kan antennes og strøm gjennom oss og
revitaliserer oss daglig gir oss styrke og mime skinnende
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vesener og villfaren , ja !Walkers fordi det kan være
kraften av lys eller syke og rekonvalesent undertrykkelse
som fornærmelse mot den dualistiske og undertrykkende
virkelighet .Ikke abatas du om dette aktuelle negative
poler infiltrere underbevisstheten og redusere dyp smerte
av opposisjonell kritisk personlighet , matet du heller den
transcendent virkelighet og positivitet av anti kjemiske og
kjemisk mater kretser av en ånd av innovasjon og
prestasjon, prestasjon som detteer ikke overførbar som
matere panisk rase mot ingen glede , men drar sinnet til
bølger av tanke og overføring av dette.Overføring av
tanker er reell og utvikler kretser og ingen kan benekte
disse kretsene har dagens oppslag i den tidløse luft av
opplevelser og gleder undertrykte fordi vi alle begynner å
ytre stimuli av betablokkere , men som forbedrer vår
tørst etter livet .Disse impulsene derfor påvirke vår
tenkning og noen ganger konflikter oppstår eller utvikler
seg i tanken , men som kan bringe lykke , at spenningen i
protoner vil føre til ytre virkelighet .Blått lys utløste sterke
følelser blått lys som går gjennom broer og trapper og
infiltrerer kraften i følelser som strømmer vittig å utvikle
dette potensialet som tar imot sin ultra sensitive bjelker
skjønnhet åpenhet veltalende vennskap som leter etter
litt " blå ", sterkere , mer intens , og utvikler seg i oss
konstellasjoner med dyptgripende konsekvenser følelse
og være fremmedgjort at Hertzian bølge .Denne kraften
påvirker skrå sinn blottet for følelse av levende, turkis
påvirker dyp og varig vennskap , bærer det seg magiske
bjelker av galskap og glede elskere av sjelden skjønnhet
og forfriskende .Gjengene på skumrings intensitet hun
utvikler og overfører energi og varme beskyttende av
onde og gleder med dødsangst og stillhet , nei, ikke en
maske som unnslipper oss og henviser oss videre til
abstrakt tenkning, er det snarere et sterkt lys og forsterke
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gledenreelle og imaginære , men det påvirker og som
alltid påvirker henne til å flytte og kjøre ut grensene for
den iboende og varig vennskap .Hun forelsker seg og
hvordan det mangel på grunn, men serverer mat til
følelser, kommer og bringer glede og begjær herligheter ,
den gleden er kalori og invaderer alt i et mylder av
spenning denne primære farge som legger seg ned og
ruller abrocha akkumulering avenergier som er tomme
med tiden , men det betyr ikke forsvinner i denne
fremtiden, er altså alltid til stede , beskyttende , ikke la
oss utvikle nivået av ukontrollerbar lyse glede .
I 1994 begynte jeg å lære elektriker , og det
oppstår et kallenavn som jeg fortsatt kjent av noen som "
Faíska " dette fordi jeg tok et sjokk i en løs tråd , og på
slutten var det ingen elektrisk strøm.Jeg begynte å gå om
natten og deretter i det første besøket i 1994 til disco
formørkelse, ble jeg "catch -kopper " Jeg husker fortsatt
den dagen å ha gjort en pusteprøve og resultatet før bruk
det var høyere enn 2,0 .I kveld var fantastisk , jeg bare
tok flasken all disco og å bli båret av en av lederne i huset
med hodet ut , og det dro meg hjemme , var det et under
at det siste året av formørkelsen sommeren jeg kommer
til slutten sombartender gjør skudd og bartendere for å
erstatte den midt på natten som ikke lenger kunne stå
.Jeg forlot utvikler og jeg får eggstokkreft , sluttet seg til
studieåret 1994-1995 på 10 år idrettsområde skole joseph
macedo fragateiro , var alltid det verste når det gjelder
red.Fysisk og idrett også dette var på grunn av min
dårlige oppførsel , jeg selv har en legeattest i svømming
praksis av høyde henvise en allergisk reaksjon på klor,
men det jeg ikke visste var svømming!Hadde et fotballag
som ble kalt " les bufons " eller peidolas og kom for dem
å samle inn penger i det kommersielle området i Estarreja
.Med drukkenskap gjorde meg passere gjennom pj i
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Aveiro med en annen venn , gjorde stadier før den globale
bevis på videregående der " ubåter " øl og kake blanding
ble i spøk .
I reisen av finalistene i Bayou supermarked skjørt med
hengivenhet født av øl som vi tok ham til leiligheten der
vi møtte - bunnteksten av nevnte leilighet tomflasker .I
anledning av jubileet av kjæresten min på den tiden fikk
drukket Furadouro meg slik at jeg endte opp med å sovne
ved bordet fortsatt bare hadde kommet til suppe og da
jeg våknet kastet opp bordet etter middagen ga meg en
tur hjem og jeg ønsket å være en festog ikke hjemme .Til
min atten så filmen Trainspotting alltid funnet enorm spøk
fordi mannen ned i et toalett og stupe inn i et hav av
turds og ofte samtale med min bestemor likte å snakke
med hva som kommer ut av meg er at turd som er
bullshitmin ETA sekundær som gjorde mobbing enda
eldre de var selv skremmende i min brors bryllup parti
med tre flasker med rum og mange skudd og tok blinds i
morges kaste opp .Jeg ble mester for laget kalt "
tsjetsjenske " i fotballturneringen fortsatte fremgangen
min og i 1995/96 allerede i det 11. klasse på skolen José
Macedo Fragateiro kunne få overgangen til 12. klasse ,
men med matematikk og fysikalsk kjemi tilbake ,aldri fikk
dem friske.Jeg hoppet ut av en klasse av vinduet og gikk
gjennom døren for å si at han hadde gått på do lærer som
var direktør for gruppen sa det ville fortelle foreldrene
mine, og jeg påberopes som hadde problemer hjemme
.Men syklet løping og klaget for mye av en muskel , og
som senere kom til å bli operert i tilfelle av en brokk i år
1996 til 1997 , etter å ha mislyktes ett år er truende
militærtjeneste som den militære kontrollen anser meg
uegnet, klaget til meg som ikke kunne kjøre fordi det
vondt mine ben.Det gjorde de tri- turbos venner dvs. ledd
av tre filtre.Forårsaket Bulling situasjoner som påvirker
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gruppen " bak " skolen var de som dubbet eta .Fremme
møter til 4 og 5 personer i byen eggstokkreft lunsjtid ,
reelle angrep på ytringsfriheten og gjester som samlet
seg med min beste allierte nuno coagíamos de vanlige
kjønnsgrupper .Erklæring rådhuset Estarreja , jeg
transkribere : han fungerte som en monitor i
tjenestepensjons program for barn i den første syklusen
av grunnopplæringen " aktiv ferie " i løpet av månedene
juli, august og september 1997. "bekrefter jeg at
tjenestene som tilbyshar blitt anerkjent og hyllet både
interessen
og
engasjementet
demostrados
eller
fortjeneste av arbeidet.I Santarem etter å si at han skulle
til expo gikk hjem fra noen venner kommer til å gi en fjert
og å viske meg alle å ha kastet ut av vinduet boksere
gjentas i år 1997/1998 det 12. året hvor jeg bebreidet for
feil dedikasjonforeningen av studenter dette året begynte
å kjøre .Ventetiden og han syklet vel ønske , som ønsker
å hoppe, hoppe og røyking gikk uten å rulle reisemålet
angst varierer med alderen selv alltid leve i ansiosíssimo
modus venter på noe , vi alltid vil ha noe , alt i oss står
som Willufrivillig selv .I år har jeg utarbeidet følgende
stemmeseddel forslag : det er med stor besluttsomhet og
ansvarsfølelse som candidatamos i disse valgene
foreningen av high school-elever José Macedo Fragateiro
.Vi tar sikte på å fremme kultur- og fritidsaktiviteter for å
dignify denne skolen , sårt trenger det å pålegge internt
og eksternt.For å oppnå dette målet vi foreslå : realisering av en finalistas- prom fremme kultur- og
idretts dager avsatt til hele studentmassen , inkludert en
ungdom uke , fotballturneringer , basketball og volleyball
(menn / kvinner ..) .Forberede månedlig , for å danne og
informere elevene om Foreningen problemene oppmuntre
til opprettelse av en skole avisdebatter - trening
associados- oppkjøp av et biljardbord fotball - ungdom
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uke dagen med ulike aktiviteter - ta kontaktmed "
gjennomsnittlig" for å fremme virksomheten til skolen
vår, og spesielt student foreningens initiativer." Vi regner
med din stemme " -listen - dette er din forening Liste - gi
fyren for vocês.na kampanje distribuere kondomer av
studenter og holdt kontakt med helsestasjonen for de
kommende debatter som ikke kommer til å innse
hvorforhelsestasjon ønsket studentene holde private
klasser til å delta.Under kampanjen slagord , "gi fyren for
deg!" " Følger våre skritt " og selv " spille musikken vår ,
" med sosialistpartiet plakater som støttet denne
kampanjen ved å gi de hovedkvarter ønsket et bidrag ,
eller til militantpartiet , de militante ark ble distribuert ,
men ikke en militant har tjent denne politisk kraft av vår
forening .Som for de andre prosjektene styret kjøpe
biljardbordfotballog får halvparten av de 20 skjell som
koster hver kamp .På dagen for åpningen og jeg siterer :
etter valget gikk på sist 14 januar 1998 mellom 10 og 20
timer.Deltatt i to lister, og b hvis representanter er
nedfelt i søknadsprosessen , ved å registrere at
handlingen fant sted innenfor normale grenser .Etter
lukking av meningsmålingene , som var 740 studenter ,
fortsatte vi å telle stemmene .Ga følgende resultater : ti
hvite - femten stemmer stemmer nulos- 507 stemmer
liste a- 208 stemmer liste B i henhold til avstemning
listen har vunnet den totale vinneren i første runde
besittelse ble gitt avForeningen var i fjor at følgende gir
en vurdering av foreningen i forhold til skoleåret nineteen
hundred og nittisyv .Etter denne presentasjonen vises
ikke noen positiv balanse.Det bør også nevnes at den
tidligere Foreningen har i sin arv et skrivebord , et
metallskap , en stol , en benk og to sjakk spill (
ufullstendig ) .og ingenting annet å legge avsluttet økten
som denne protokollen ble trukket oppat etter lest og
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godkjent vil bli signert av de møtende medlemmer .Dager
etter kampanjen er en anonym klage sirkulerende skolen
der jeg ble kalt The Lion King og Al Capone fordi noen
ganger gjorde meg gå gjennom slike tegn i klassen, er
komplisert til min side så ble det også sett av
hovedstyretsom en forbruker av hasj og i henhold til en
skole psykolog hovedmannen .På slutten av 1998 til
eggstokkreft
psp
åpner
etterforskning
og ingen
politietterforskning velig den anonyme klagen jeg var
sønn av presidenten i Estarreja kammer og var leder av
en trafficking -nettverk.Hadde bare røyke en joint når jeg
kom inn i politi fasiliteter , nektet tidkrevende og hadde
prøvd og ikke liker , siden det ikke lenger hadde kontakt
eller informasjon om min avhør i at troppen eggstokkene
.Dette året på prom under mistanke og anklager om
manglende betaling av at middagen , umoralsk fordi det
ble betalt i de følgende dagene med den første arbeidet
med min beste venn på den tiden, listen som søkte året
etter var redd for at vi ikke gjør detvi betalte middag,
som ble gjort , rykter .Januar 98 er jeg invitert for uken
av utdanning, brakte minner fra hans exa .Jorge Sampaio
Republikkens president som tildeles et bilde med
dedikasjon " til gruppen av Aveiro , spesielt til og fra
skolen José Macedo fragateiro , med en vennlig klem "
uke for utdanning 24 januar 1998 - Republikkens
president , hadde lunsj ståendei elektrisitets museum der
hilste presidenten.Samme år kommer muligheten til å
jobbe på diskoteket i pildrinha Furadouro , det som
bartender underholdt gjestene med flasker og sjonglerer
triks som bringer tankene til filmen " Cocktail" var en
kveld når alt utslettet meg og jeg hadde følelsen av at
diskotekethadde flammet opp med å tro dette selv etter
våken når jeg er alt uklart kaste truser ut av vinduet ,
faller på en paraply av en kafé , er dager senere mor til
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en venn av meg å returnere allerede vasket undertøy si
atkanskje hadde falt fra oven .Det var vanlig å drikke to
flasker med golden streik en av absint sammen med min
partner .Inntil på en fest jeg serverer en kunde foran
sjefen og begynne å fylle glassene sprer væsken over
disken og ble umiddelbart sparken .Kort sagt var en av
manager med en klient og jeg servert dem to skudd sprer
alt han sa bare : Kom deg ut her !og til denne dag ikke
mer snakket med denne mannen .Jeg deltok på et bryllup
beste venn av min bror , røkt jeg luke på badet og fikk
drukket meg så at jeg satt på bordet en sko og gjort
mobiltelefon.Natten
alltid
ledsaget
av
briller
og
konsumere hasj brukes til å skrive Einsteins formel på
skolen dekker 1998-1999 monho bar - bartender var her
et par måneder for å tjene kopper.Realisert en endelig
fest 2ºperiodo , som vanlig samtidig disco Phoenix han slo
900 personer i første monho dusjen treffer 700
mennesker mot nesten 200 andre mennesker i den
rivaliserende partiet ble en suksess .Etter festen tok alle
spise sammenslutning av elementer ut betale eieren av
monho middag ikke gi dette , ikke mer penger for
partiet.Dette året jeg startet min ansatt rabatt som philips
, fabrikkarbeider der jeg jobbet to måneder til nesten to
uker med fravær.Da fikk jobb i Uniteca / Quimigal .Gikk
bartender / entertainer med mine sjonglering triks i
dacasca disco var her som konsumerer min første "tablet
" brakk i to og tok på ulike dager halvdeler virket som
ingenting jeg gjorde var å kropp hastighet, f.eksdefoliate
en hel magasin og ikke lese noe eller komme hjem og
sette musikk og får å holde tritt.Det var den første og
eneste erfaring med dem .At the disco dacasca PR og
sikkerhet når jeg gikk for å se etter en annen dag på
jobben fortalte meg at jeg går med flasker og min
sjonglering hadde truffet hodet av en kunde som hadde
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gått til sykehuset forlater nyheteri avisen , etter alt det
hele var en løgn, og jeg hadde trodd.For en forsinkelse på
tre timer var jeg med en venninne komme dit , og jeg er
erstattet ved å plukke briller og sparket på stedet .Åpnet
en ny bar i Estarreja jeg har vært i årene 1998 til 1999
som en bartender / dørvakten helter av baren, en av
disse netter låne en bok om " dørene " og dø
"amerikansk" ble samlet opp ved å trene ham og min
bok.Jeg kom til å gjøre et innskudd på $ 100 for å være i
stand til å heve $ 1000 ... for to år som vaktmester og
selv brent døren med bensin motorsykkel , men aldri
ertet eller involvert med noen.Organisere en nyttårsaften
1998/1999 i Heroes Bar \u0026 friends Faíska
organisasjon samtale alle venner for det nye året .Mando
alle bar beskyttere forlate før midnatt til slutt avslutte
baren og nyttår.Jeg går til baren på eggstokkene steiner
der jeg overfalt av reklame innen etablering til en annen
hendelse, inngitt en klage til politiet, og de går til en bar
der de fortalte at gikk fra askebegere inne, ren løgn .Jeg
må gå til påtalemyndigheten , men jeg fulgte ikke opp
saken for mangel på vitner.På nyttårsaften98/99 - helter
av bar .Salreu Estarreja Viscount syklet et program der :
de 12 klokkespill i en natt [ og dag ] ... DJs på kontroll
bosatt Sergius gjest djVicky og inkognito.I midten av
partiet og for å kle meg gå hjem til fest og mine venner
dukker opp , legger ut alle kunder av linjen der han var
den kvelden porter årsskiftet.I trodde satt i spørsmålet
rekkefølgen av alfabetet og kommer til å tenke at ab eller
abba
var
veldig
fremover
jeg
tror
skape
et
sikkerhetssystem blant menn Typen blunke eller ta og
føle hverandre og gå i all fart for å sesom var onde eller
lidelse og hjelp.Se på TV og jeg tror bunntekst inneholder
meldinger til mitt sinn jeg se kanalen FTV og jeg tror at
dagen vil motta Nobels fredspris.Jeg har tenkt en gang
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være å spise menneskeorganer og var en matbutikk til
kilo den dagen trodde knust glass i gata var diamanter ,
var å se filmen snappe / griser og diamanter i film i
Aveiro når jeg tror er skuespiller i filmen ,begynner å ta
av seg skoene og komme inn og ut av kinoen , det var
min film .I Estarreja kjørte i ultimate frihet til å handle i
nærheten av elven og tenker på å klatre til trærne ,
metho halve kroppen i elva, og jeg tror jeg er et geni , og
at mr .Republikkens president er observert meg , jeg har
kontakter med kuene var beite og prøve å kommunisere
med deg mine tanker .Jeg tror de er meg stjele ideer og
gjør meg ønsker å gjøre skade , begynner jeg å føle
merkelige ting , å isolere meg , gjorde ting som ruller
hele rommet , lese psykologi bøker for å prøve å forstå
hva som skjedde med meg , begynte jeg ådeliriske ,
vrangforestillinger om forfølgelse , eller at han ble
overvåket og kontrollert enten av TV eller i avisene i dag ,
kommer til å tenke at min far ville kjøpe meg en bar , og
det var den største i verden , bare gjort bisarre ting som
førerforeldrene mine til å være alvorlig bekymret i denne
generelle ståhei noen ringer GNR og brannmenn fortsatt
transportere meg til sykehuset som kjørte Adrift timer
vandre til jeg blir funnet av militæret av GNR som
forteller meg, " vi var bare ute etter deg"jeg blir tatt til
sykehuset i Aveiro , etter at den psykiatriske akutt
Coimbra .Tatt av brannmenn fastspent til en Gurney etter
samtale jeg tenker jeg skal ta en injeksjon , og jeg vil ha
med jentene etter samråd med leder av psykiatri , men
bare tok injeksjons ... Når jeg våkner er jeg i et rom av
psych ward ! ?Flykte, jeg tok en taxi og dro til Coimbra
der Estarreja sa taxisjåføren til å vente og gikk for å
advare min mor ... Den neste dagen er jeg tilbøyelig til å
ta en pille sendt av psykiatere ikke vite det var målrettet
for å føle seg dårlig , spørville føre meg til sykehuset ,
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oppholdt seg mer enn 20 dager under fysisk sikringsutstyr
som er bundet sammen med et belte til sengs !I Estarreja
velkommen Inter virket for meg en invitasjon til å angi et
nabohus , kom jeg til å gå inn i hagen tenker dem at jeg
var en tyv og greide å gjøre en klage, men etter at GNR
sa han var selv på jakt etter meg og tok megtil sykehuset
.

Det er avgang sammen til et jordskjelv i det sosiale liv ,
bli svekket i de kommende årene , kom jeg til å ha frykt
som: gå til kafeen , frykter at koppen falt og folk
kommentere på mitt navn .
Hvordan 3ºescriturário i 1999 var fordelingen
av post og registrering av lisenser på den tiden descolorei
hår , distribuere post bilen uten engang å ha brev , i
utkanten av fabrikken hvor det var å reise på 30km / t ,
ønsket å føle første gang en bilfår å ha en ulykke forlater
støtfanger og selv måtte rettferdiggjøre.
Jeg sover ikke , fordi det ikke vil sove jeg
ønsker å leve her heller en hindring som holder meg
våken jeg vil møte det med søvnløshet .
Jeg har registrert seg i kostskole Luis de
Camões , portugiserne bestilte en likeverdighet av 11
verdier og vekkes ruten ved kreditt for videregående
utdanning .IPJ uttalelse, utøvd informasjons animator
funksjoner som stipender, fra 1 mars 1999 til 5 februar
2000 gikk til skoler for å annonsere sunn atferd for
ungdom .Jeg begynner å se online pornografi og å ha
kontakt med samtaler." I utførelsen av sine plikter var
interessert og dynamisk lek fullt sine oppgaver , særlig
tjenesten brukere , formidling av informasjon av interesse
for unge mennesker , oppdatering av informasjon støtte
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og kontakt med den portugisiske Institute of Youth"
Aveiro , March 09 2000. Jeg gikk til Tenerife alene i de
siste dagene begynner å tenke på kvinnen i mitt liv og jeg
skriver 3 kort med navnet på Raquel Mamede - Bombarral
Portugal og siste dagen jeg får en telefonsamtale i hennes
bayou simulere en dårligtilgjengelig sammen med en
venninne på den tiden jeg vil ha leiligheten for å være
med raquel og brukte et par timer finner jeg meg selv
med ex .Kjæresten til å sette en fast skjeen i bjellen og se
en venn av meg å hoppe fra en balkong til den andre
advarer meg om det tidligere .Siden siste øyeblikk hoppet
hun også, og kom til meg jeg løp til rom i leiligheten og
gjemte meg under ark av min beste venn på den tiden ,
og hun spurte hvor var Filipe og jeg forlot arkene og sa
she'm herflyktet fra leiligheten jeg jaget gjennom gatene
kommer til å passere deg et triks for å få til å roe henne
ned .Jeg kan high school diplom 1999/2000 søker med en
samlet karakter på 16 poeng - eggstokkene 11 desember
2000 , hadde en scan i det tverrfaglige området igjen
halvparten og deretter gikk ut her konkluderer levere en
annen lærer , tilbrakte to dager gå til dinkontor beklaget
mangelen på ærlighet læreren gjør videre undersøkelse
og tildeler note 20, maksimal score for vanlig lærer var 16
poeng .Jeg fikk notatene fra 11 til portugisisk , engelsk til
15, 15 til fransk , 17 tverrfaglig område , 18-18 filosofi og
informatikk, kopiering i eksamener så får bestå kurset
.Mens han studerte jobbet i halv -moon gikk offisielle
hotellet med den profesjonelle kategorien "resepsjonen
Trainee andre år" siden den dagen den 8 februar 2000 til
31 mai 2000 " ervervet kunnskap på dette hotellet i
seksjoner mottak / portvaktog bar .Demonstrert i hele
denne perioden stor kapasitet til å lære , uvanlig
engasjement og ansvarsfølelse .Vi priser tilgjengeligheten
din og ditt forhold til oss alle .Ovar 28/07 / 00.aqui sov på
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hotellrommene hadde parter i baren og gikk til bassenget
i fravær av de ansvarlige.Hadde disiplinære saker for
angrep på andre bar fordi dette gjorde meg føler minsket
fordi han visste at han hadde vært innlagt på sykehus i
psykiatri .Så gikk jeg til Lisboa og fikk en teller ansatt
jobb på en kafé i kjøpesenteret var det imaviz 2000
hadde for vane å delta på en nattklubb i kjøpesenteret der
hun danset til de små timer forestille meg den beste
danseren
på
den
tiden
hadde
med
meg
en
flaskepopper'so som inhaleres før vi går i jobben som lukt
og se på himmelen foran hotellet Sheraton, denne flasken
var min andre erfaring med kjemikalier , men gikk tilbake
å gjøre det ikke mer jeg prøvde dette i mitt liv.Deltatt i
staben Estarreja Carnival 2001 - fastelavn eller ingenting
!Fastelavn
eller
ingenting
!Erklæring
rådhuset
i
eggstokkene - delingen av kultur, bibliotek og historiske
arv .Det bekreftes at han holdt en stilling som
administrativ assistent, på kontrakt basis for en
åremålsperiode på 6 august 2001 30 mai 2002 i
kundeservice tjenester til kommunale bibliotek av
eggstokkreft og Museum Julio Dinis - et husOvarense "
som gjorde stor ansvarsfølelse og engasjement" hadde
bibliotekdokumenter og gjort forsvinne registrering av "
håpløse tilfeller " 2001 - sykehus GNR mellom Leiria og
kampen er det en klage fra radio av en lastebilsjåfør som
skulle forstyrretransitt , bt er kalt til åstedet etter at bilen
rebocarem si er det ingen straff , ringe forsterkninger og
føre meg til sykehuset i Leiria håndjern .I Caldas da
Queen tenkte se snikskyttere og mennesker som så
vinduene 26/11 til 07/12 2000 på sykehuset spedbarn d
.Pedro 2001 - Jeg får ingen brev av DGV hjemkomst med
bilen , men har ingen brev og aldri komme tilbake for å
lede få brev fra retten straffe meg med en svært alvorlig
krenkelse fine ( ingen minimum) angrefristen 30 dager ,
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tabrev DGV som er med henne og sier til å ta annet på
grunn av at lov til å være ledende i mindre enn to år .Jeg
selv rulle rommet mitt og tenker at hadde kameraer
filmet meg og at han ble overvåket av spioner .I Leiria
tror Interpol red å jobbe med meg , siden jeg satt 5,01
prosent.Bensin og betale € 5 finne at han hadde funnet
formelen for å vinne og bli millionær .I disse dager trodde
jeg at jeg hadde russiske spioner under bilen .Jeg tror jeg
er magisk og jeg styrer bilen med sinnet og hjernen limt
til maskinen bilen til en stadig konstant rotasjon som gjør
meg våge midt i veien i undertøy med en sprettende ball
å driste seg inn i denne ballen varlansert i testløsninger
Queen og traff bakken foran retten og gikk opp til hans
tak .Jeg stoppet av GNR brigade kommando av b5 regnes
regionene i Coimbra og Aveiro begynne å ha jakten på
ideer og runde aviser i bilen ble tauet etter ordre fra bt
Leiria .Liscont statement - containeroperatørene arbeide
med utøveren kategorien administrativt.I løpet av den
tiden jeg ville ligge på toalettet i Liscont , jeg hadde to
måneder uten å røyke hasj og da jeg returnerte det vondt
hodet mitt begynte problemer med en tidlig exit Liscont
dyp kjærlighet , kjærlighet led ble også følt glemt den
nederste halvdelen mistet omvendte seg og levde.Reiste
under skyene fløy under himmelen vært i planetene Mars
og Jupiter på Mars , bestemte jeg meg for å elske deg og
Jupiter gjorde du har her er mitt vesen , flyr fra planet til
planet penn hadde styrke, hadde energi , glede varnoe
som formidles kjærligheten i blomst form .Hadde solens
styrke, flyttet som solsikke, frivillig hadde i nådeløse
jakten på noe brenning var en drøm , en prestasjon , et
mål , alt med lidenskap , uten dimensjon var stor, utrolig
kort veldig kjærlig .Jeg så ut av vinduet jeg la merke til
på horisonten brukt skannet mye så videre Jeg så din
stjerne , var strålende skimrende så opp jeg så månen
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var mitt og ditt , var landskapet, en reise, via deg å reise
på land og undersjø , fulgte du erobre vi reiste over land
og under havet var bare måneskinn .Hadde det lengsel ,
ønsker , ønsker , kjærlig, tenkning , følelse .Jeg har
savnet deg , og ønsker å ha deg her , ønsker møtet ,
elsker deg, alltid tenker på deg og føler ditt nærvær ,
hvor hjemlengsel og leve uten deg , tenker, ønsker , føler
deg og elsker deg utense deg, ønsker deg med de fem
sansene : Sightseeing deg uten dører , uten lukt lukte
deg , du hører gjerninger uten støy , smak glede meg
uten å bevise deg og røre deg uten å berøre.En
påminnelse om at for du led , filt, elsket, levde , aldri
elsket en annen som kysset i dig, jeg så, went're jeg den
kjærlighet som alltid vil huske .30 mai 2003 , ekteskapet
kjærlighet mars mauriske filipe 2 juni Lisboa -... Havana
Madrid Madrid 09 Jun 10 juni 2003 Lisboa gå til Cuba og
Havana kjøpe $ 100 av marihuana som virkelig suger.Jeg
var fire måneder uten røyking leddene før han kom , så
røkt og vondt hodet mitt var i begynnelsen av intriger
med sjefen og endte opp med å få lav og gå se etter en
jobb .Fakultet for Letters sov i klasserom og røkt leddene
mine .Town Hall Library lisbon orlando Brook vettskremt
av kontakt med den nyeste skape fobi for å gjøre
aktiviteter sammen med dem , jobbet en måned
permisjon fra meg .Etter ønsker å avklare noen tvil med
overlegen teknikk , sier meg avslutte og presentere
sykefraværet - sendte et brev til presidenten i Isel med
diskriminering av bestemte fakta kan ikke gå på badet og
la osten tosteira , venstre ... skrev jeg liv misnøye med
tilfredshet på et postkort av CTT og sendte meg til å
motta den.Sende et brev til presidenten av republikken gi
kontoen av mine siste 8 årene .Arbeidsledighet , ta
kontakt med sosialkontoret i Lisboa borger butikk som
forteller meg at jeg har ingen rett til dagpenger når det i
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realiteten måtte krangle med mor og kone og jeg vil trene
til nese med ideen om å gå å ta et fly tilLuxembourg for å
snakke med Barroso i EU for å gi meg denne jobben
.Kulminasjonen bare et øyeblikk , et øyeblikk fra din
tanke som sannsynligvis alle eksisterer ikke bare som
dydig image , men på grunn av utseende eller tilstand
sinnet dør ikke på tidspunktet for opphør av all fysisk
eksistens og plutselig alt går av , ellerkan føre .
Jeg hørte stemmer som sa kommandoen til å
drepe meg selv , øyeblikk før hadde fortalt min kone det
var en " hacker" som hadde yrke , skrev et papir som sier
at jeg alltid elsket supermarkedet for å kjøpe to flasker
med bitter mandel og drakk alt sammenmed ulike
piller.Min kone da han kom inn og fant seg selv klemmer
med situasjonen kalt INEM brannmenn ankom kort tid
etter , og ga meg olje når jeg våkner er jeg en bleie på
sykehuset .Dager senere fortalte mine naboer som hadde
vært en legemiddelinteraksjon kom til meg å si en kafé i
nærheten av det ikke ville være kafeene som tok 02/2007
første selvmordsforsøk .
Hvis fordampe meg om min sjel , ville ingenting
forbli hemmelig pluss rusk , uvitende om fantasy.Dukket
opp fra en undergraving flyter lediggang av en annen
øyeblikk , spesielt.Fraværet hvis han rørt og så din
verden,
ville
være
urent
,
uten
en
mute
berøringsfølsomhet , minst tro at noen overgår min
virkelighet .Min sorg er enkelt som alle lykke oppnåelig
som uoppnåelig .Ved magi, uten ironi i en dag du sier , ta
og føle meg hvordan du ser på meg og se hvem jeg er og
ikke hva jeg følte aldri så mye lidelse , som ønsker noe
mer, døende for deg gjennom meg for du skrev for , slik
atled og døde aldri , og du vil aldri gå tapt bare følte ved
siden av deg i en brennende fyrstikk brennende smerte i
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meg som slutter når alle brenne .Aldri tok du forresten i
vil du si at du lider fordi du aldri igjen , og vet at du
elsket og alltid vil elske deg .Det er behandlet på
sykehuset og Cabral karri som var i " koma " og kommer
våken og ser bare en bleie , ikke husker samtalen med
psykiater som imidlertid gir meg slippe orden etter
signering av ansvarsfraskrivelse .- Tenkte å skyte dyr fra
vinduene på gulvene og hadde ideer for å ødelegge eller
drepe folk følte store forstyrrelser i kroppen kutt og
flenger sier svært urovekkende ånd og følelsesmessig rørt
et ønske , jeg ber deg gi meg et kyss som de du kjenner ?
Gi meg et kyss skjult, som de surripiámos hverandre når
lysten vokste gir meg et kyss, myk , av dem , vet
du.Søte, søte kjent med deg.Jeg gir deg et kyss fra meg
.Med all respekt , la du deg og meg !Hva synes du om
meg og jeg av deg?Jeg estou- takknemlig for å ha meg
lest, forstått kanskje !Passerer av hensynene allerede lest
meg allerede tok sine åpenbaringer minst veltalende
pakket gave til den juridiske time allerede midnattsmesse
eller spill hane som er den forferdelige spørsmålet! ?
Refleksjon til det forståelige kommunikative ekstase til et
minimum, og bare stillhet av ekko som skiller oss
fungerer er ord av smerte selv på en enkel avvisning av
brenning.Uoverstigelig hindring fysisk, men ikke av
hormonelle og åndelig kjemi være lyse .Himmellegemer
invadere oss for blomstring av stemorsblomst .På jakt
etter kjærlighet kløver , fordi rikdom består i å forstå de
mangfoldige vesener og alltid med noe å legge til dette
synet.Et annet tillegg , en ytterligere økning , dette
ønsket om medfølelse og ømhet som forvist oss til den
representative selvtillit i sosiale medier.Vis perspektivet til
den selv ett og udelelig , ikke fremmedgjøre noe ønske
om flere ønsker som oppstår i sirkelen.Denne sirkelen av
gull , laug av god tro og lojalitet og respekt , hovedsakelig
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på grunn av ikke eksisterer.Vi er ren og vill i loven slik ,
og ikke noe mer egoistisk enn meg som bare å være så
alltid invaderer en annen med sine synspunkt .Betent
sinnet i stand til en enkel utveksling av ideer , er det
presserende appell til sunn fornuft .Når vi gir eller bringe
selv med den andre.Ingenting mer trivielle avvise hva vi
ikke ønsker , er det enkelt .Kjærlighet og kjærlighet er
heller føle den andre og ikke meg .Konstruktiv holdning
av koblingen mellom oss å være .Trykt i instinktiv atferd
bare tenke på meg , så på meg , og nå har jeg igjen
.Konflikt fordi man er jeg omgjort til "I" , og du vet aldri
hvor godt " selv " vi har å gi støtte til hverandre .Det er
en slags kommer til oss som alltid er åpen
.Oppmerksomhet til "I" s egne for å være med deg eier
masker og egoisme at nivået er .Vel rustning jeg
noensinne være der- så ødelagt av " tu » funksjon som
eksisterer og som er " eu er" mer " eu » funksjon som
pop rustning.Kjærlighet : Kjærligheten overvinner alt
.August 2007 skilsmisse ... sprudlende Light - faller og
burble , fortynnet og ekspanderer inn grener av en
uovervinnelig ønske , er det illusjon som alle øyne som
deretter smuldre når møtt med ytre virkelighet .Utrustet
med ondskap og forfalsket sporadisk galskap sprudlende
begjær som kjærlighet utvides og forurenser , opptar alle
tanker og lov til å dominere og være dominerende, er det
utveksling av revitaliserende energi , er den lysende
innhold der.Opplyste himmelen , ingenting sterkere enn
ønsket om å oppnå den perfekte balansen mellom lys
himmel , som de er stjernene som gir dem liv og flytte
ideer eller fakta tanker, ønske om å betong , noe vakrere
enn himmelen opplyst av energi som constelareskalle for
konstant interaksjon mellom stjernene , og kraften av
stjernene er unik.Det skremmer meg hvordan energier
forsvinne i røyk uten ild , dvs. ikke ønsker å tolke den
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kosmiske virkeligheten.Jeg er skuffet når vitalitet er
undertrykt av overnatting og krystallisering av følelser er
utvilsomt en maske av politisk korrekthet.O sjel gjør deg
til en magisk og flyr sinn som ikke har noen impulsstrøm
av sanne fakta og endring av ting endrer trinn og sykluser
som alle passerer og utvikle, men aldri i veien for frykt og
lidelsefølelser .Fri deg og utvider du lider og spesielt
mutasjon av livet , denne endringen som driver oss .Lys
av liv, nedsenket galskap av lidenskap .Hvordan komme?
Instinktivt elsker og ønsker å bli elsket , lidenskaper og
skuffelser åpne opp flere illusjoner .Villedet og elsker meg
fokusere og konsentrere seg hele metodikken i kjærlighet
til sannheten, så skjærer noen løgn .Naken i å bli elsket å
spille feltet vi har å gjøre med den sanne identiteten til å
være , så bli elsket krever oss en dyp bevissthet om
hvorfor være elsket og ennå er det en nødvendig todeling
av god smak gjengjeld og kjærlighet også , dette
dialektikk antas1 + 1 = 1 , da logisk kan man ikke nyte
noe.Så logisk 1 + 1 = 2, vil riktig, men oppførsel ikke
være produktiv dersom resultatet ikke er teknisk binde
holdninger og verdier og atferd generelt , slik at da er det
en samlet posisjon i midten av elskov.Forstått og er dette
sant eneste kilde til glede , eller være individualistisk eller
andre tiltak menes tiltak som sann frihet .Vel , jeg har
ikke levd nok til å overvinne de neste trinnene , logisk
eller ulogisk vil være kriteriet for mange av dere , jeg
ønsker å være helt sikker , så jeg tenke meg ass fra tid til
annen , og i dag er det knapt eslersom sådan, det er
heller kunstige esler, lure som virkelig står noen ganger
denne rollen , ta dine egne konklusjoner .Jeg er ikke her
for det, forresten om tåpeligheter har frykt , og
holdninger som ikke gjør siden gal er bare under visse
omstendigheter , og når bedømt av andre , avhenger
altså ofte på " habitat " .Avlede noe av det resonnement
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så jeg vil si jeg er gal , antar jeg at likte mange
mennesker, og dermed er vi aldri fornøyd , vi ønsker mer
kjærlighet og mer og mer hvorfor så kjærlig ambisjon
som jeg satte spørsmålet .Retreat si følgende, alle står
fritt til å begå dumheter i kjærlighet, er vi sårbare og ofte
manipulert .Vi ønsker å tro at det er sant at kjærlighet,
hvorfor , fordi vi har vært elsket , den følelsen som
vekker følelser og utløser livsvisdom
11/2007 andre Forsøkte selvmord med piller , en
opptrapping i karri sykehus og Cabral knapt gå inn i
menigheten jeg kontaktet av sykepleiere " forsøker
deretter å drepe denne gangen med benzodiazepiner ? !
", Etter analysen er jeg intravenøs skutt nålen ogfossende
blod .
Leve døende mellom liv og død ?Au!Tilgivelse , er den
plassert ?Opplagt, som aldri drept?Alle har igjen å leve en
stund uten unntak alle dødelig som snart tror vi vil dø
snart , og da lever vi er så selvmotsigende av
latterliggjøring .Etter bursdagen min jeg prøver å gå "
utover" enighet 20 timer etter helt vansiret og bedøvet ,
overlevde nok en gang .Delta i en åpen procedure'm
evaluert for en bølge av administrativ tekniker med en
tredjedel medisinsk team og har en 17.41 valore notat tar
andreplassen i konkurransen , natten før ikke hadde sovet
og hadde røykt mer enn 10 ledd, intervjuetble om
morgenen .Denne medisinske skole på porten.Hvor dager
senere fikk jeg til å gå fordi han var med selvmordstanker
og hvor jeg var ikke engang møtt , ventet jeg , men jeg
hadde nok av å vente.Lyset sendte meg i retning av
dagens ecstasy av hverdagen , opplyst meg syk fremtiden
og urimelig å så ja, tordne opp slakting meg og blinker så
strippet Dynamite fatal glede .Så ja helbredet venstre
caloric tarmer av rigor og nøyaktighet .Jeg vet ikke om
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jeg lysner det siste fordi jeg frykter at hun har ingen makt
.Derfor er det to poler , to ytterligheter , og jeg ble truffet
av den positive og healing og ikke den svarte og haunting
.Dette lyset kommer fra klarhet av følelser og rasjonalitet
av den umiddelbare skumring og impulsive uten
overgangs og ugjennomsiktige sanser , ikke innebygd
følelser eller spikret til spenningen , gleden ved å leve og
nyte den maksimale kraften som beveger oss på jorden
og gir oss kraftikke , ta tak i talent du har og styrke som
en skarp blue ray og ventilaste av hetetokter opplevd og
ikke ondsinnet og gjennomgripende tanker som bedra oss
som skygger , har alt bevegelse , men det er til stede og
hvordan det er avslørt infiltrerersansene for syn og viser
oss klarhet i tanken gjennom stillheten av ganger, og er
stille som å herde utsikten og nyter Inglorious
funksjonshemninger at andre går gjennom negative eller
positive energier .På hastigheten på tanken , den
umiddelbare , den andre , brøkdel av tid , og tiden er
momentant dermed vil det ikke være noen kutt i rammen
eller det mest latterlige oppførsel fordi alle har
rettigheter, enten positiv eller negativ effekt .Har
Skjærende smerter effekten av svart Faíska skjer i den
nøytrale pol av sunn fornuft og galskap bærer på den
pulserende energi og sulten for nytelse og luminary , så
jeg anbefaler deg å bruke din egen energi til å nås med
lys og esbaterá en brennende smil som aske ,strippet for
varme, men panisk når rørt .Av en annen kvadrant har
Blue Ray med uforstyrret tanken på jul og stresset tre lys
som fører oss til distraksjon .Det er denne overgangen
møtt med overstrømmende men ikke obstruktiv
pragmatiske energier som hindrer oss i å leve snapshot ,
rister torden opp og tydelig påvirker lydbølge som
produserer supersoniske hastigheter , men ikke så kraftig
som i tillegg.Hva er ekte og virker uvirkelig .Livet i den
41

evige holde det der går ned og så er det ingen måte å
bekjempe den, rundt det eller manipulere det er terror av
dissident burble og kulminerer i ett punkt streik sinnet av
skapelsen, fantasi eller bare male et sporblomstrende
grønn fargetone og grip livet i at tonen i levende blomstre
, her er partituret du alltid ønsket å påpeke, lever intenst
.
01/2008 lage en tatovering med bokstavene
Darklightning og en gnist i skulderblad og kraften i å si
luz'08 etter som aldri intentei tatovering mot livet
2007-11 / 2008-01 - Commercial rask phone'm den beste
sjefen for kunden kjøper fem mobiltelefoner til selskapet ,
unnlater å møte på jobb .I Estarreja i biblioteket i rommet
til handikapparkering satt og la seg ned på antydninger
stedet til min protest angående måten å være annerledes
betyr ikke å være annerledes som er like i størrelse av
klagen bok , og det ble igangsatt og fullførtfylt ut på
plagiert fra en bok om "å være annerledes" som var i
utstillingsvindu oppføring som tilbrakte en dag var full av
god utdannelse og etikette med over 20 volumer på
banneret.I Estarreja 02/2008 Bibliotek Walk med blå
hjelm fungerer og som ansatt i de offentlige arbeider ,
skriver følgende på døren : i meg hersker stillhet ved
lidelse .True bror til døden , og jeg er ledet myndigheter
under denne kostnad for psykiatrisk evaluering.Jeg vil på
eget initiativ til Viscount sykehus Salreu hvor jeg innlagt
som pasient , genererer en diskusjon der og om å være
syk eller ikke , er at datasystemet bare innrømmet
innspill som syk ? !Jeg foreslår å gå til det psykiatriske
sykehuset i Coimbra de når komme med militæret av gnr
de ga meg en tur hjem neste dag .Jeg streik ord , og jeg
er målløs over 10 timer .Jeg kjøpte lys enheter og lyd
med høyttalere 100watts forsterket cd med anti Dantas
42

manifest
ble
plassert
på
maks
volum
ut
av
soveromsvinduet mitt , på José de Almada - slave , poet
Orpheus d' futuristisk og alt .Høgskolen - University
Hospitals of Coimbra sykehus bulletin - menn psykiatrisk
tjeneste - Pasienten ble innlagt på sykehuset på 2008-0202 ble utskrevet 2008- 02-18 - Normal sykdom , endre
bleie på romkamerat , en annen kontrovers medhan selv
gikk
etter
midten
av
behandlingen.Anført
av
myndighetene til hospital'm håndjern and'm ikke engang
sett av psykiater blir tvunget til å følge behandling mot
min vilje , bundet til en båre og ta en injeksjon .Jeg tok
bøkene han hadde lånt og kastet dem inn i innsjøen
rådhuset tok genser den dagen, viste jeg i forkant av en
masse utenfor min tatovering som hadde makt i
utformingen av lyset, kom jeg til å forlate € 15 i
prosesjonen .Jeg kom til å bli innkalt av Estarreja kultur
rådgiver som ikke gir bøkene tatt fra biblioteket vil bli
igangsatt straffesak det verste er den cd ripet opp og
dagen i prosesjonen ble kastet bøker for lyskilden av
torget .
Da jeg var målløs på grunn av sykdom
unnfanget en plan , stokk med en multimillion - dollar
hemmelighet jeg trodde jeg vil ikke si fordi jeg ikke gjør
det, vil jeg være dum, min sønn med en arabisk bok
håndskrevet av meg vil ha den største skatten i verden .
I rollen som avdelingen Coimbra ble jeg
diagnostisert schizofren psykose kanskje bare noen gang
tror jeg er schizofren ... lyttet til samtalene på møtet av
sykepleiere , hjelpe smartere innså jeg lytter til kolleger si
at det var min tur... Han hadde skrevet posten ' "flykte
fare " " holde pyjamas " jeg synes det er latterlig ,
noensinne kommer til å kjøre pyjamas ? !For å avslutte
denne obligatorisk forvaring am må signere et
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rettsdokument
som
jeg
følger
behandlingen.Ved
inngangen intervju på sykehuset i Aveiro sa han ønsket å
bli behandlet med min pseudonymet «Herren of Light ",
som bare ville spise falt frukttrær og mislikte smør og
jordbærsyltetøy .Hva var de vanlige måltidene .Han
tenkte på selvmordsformer, som å kaste meg mønsteret
av funn osv ...
Leve , jeg føler en lidelse som hindrer meg fra
å se , som å være ekte med opptreden noensinne lojal ,
men som en trist clown'm falske smil , gleden av
interiøret , ikke samsvarer med utsiden.Jeg føler en flåte
som gjør meg ute av normal sted , reiser og bor på et
punkt hvor det er fjernt fra selve synet .Jeg føler en
bunnløs skride, unaturlig fenomen , men som et dyr
villmann føle villskap og hastighet, stikk kvele og drepe
så en medfødt kraft forut bestemt til svikt på den tiden.På
en tur uten spor er bildet av den frastøtende, hatefulle og
virkelig syndig, se en ed i himmelen temperatur høyde ,
blomster og vokser voldsom bølge dette er bare en dårlig
tid hele kulminerte og forbedret villskap jeg kledd som en
klovn ogmed et lokk av itn - informere Portugal i
Venezuela kaffe .CTT vil heve et brev fra retten , forteller
den ansatte at på grunn av min sykdom jeg ikke kan
signere , gjøre mitt fingeravtrykk , dvs. jeg ikke skrev .I
Coimbra , sykehuset som et hotell mot en kort artikkel av
håndtakene på dørene si , ikke bry!Ikke bry deg og gikk
med ham på håndleddet ved sykehuset perimeter jeg
finner meg selv plukke opp blader på treet, blader og
pollen gjør sigaretter med papirer beordret til Thomas
kallenavnet " fallskjermjeger " .
Jeg forlot sykehuset jeg blir tatt til sykehuset
igjen med en historie med psykiatrisk evaluering under
kommando av GNR av eggstokkreft siste uke - i Coimbra
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sette en utstilling av en tilbakeholdenhet stol med
grunnloven tilbys av parlamentet huset og åpne forsvaret
avi fravær av autoritet .Jeg tenner og slukke lyset sier
kraften av lys sletting av bryterne Sykehuset i Coimbra ,
kjøpe super interessant og har et stort tema nærmet om
opprinnelsen til djevelen " Hashashin / figur. "Som
psykiatrisk avdeling er blandet fikk til å ha oral sex med
en pasient på badet av menn og soverom .Var på
sykehuset av Aveiro og pustet gjennom 5 cm åpent vindu
.Og bare ønsket å puste luft blåser og så hagen og folk
kjører og nyte og bare ønsket å puste ... Føl friheten
Fortsatt være: livsstil
Sanne beretninger om
Nelson Pereira bras
En som blir forkynt , hvilket betyr ... Way of life ,
er at alt som er arvet fra våre forfedre , så har vi i
oppdrag å formere seg når vi nådde voksen alder, en som
er proklamert av lovene i samfunnet, dervi lever i et
demokrati .
Dette er alt som vi kan tilegne seg kunnskap , det vil si
alt vi ser etter når vi vet hva vi bygge.
Hvordan komme?
Fordi når du arbeider i det samfunnet vi opererer med
makt av grunn, vi alltid må leve for å være en være
akseptabelt for oss å bli sett av samfunnet selv som en
mester , kan ikke være onde er bare mer verdig at vi kan
være ;det er det vi lever , vi vet også at det har mellom
hjelp .
Hvordan komme?
Fordi vi er vesener å tjene på hverandre , det er derfor
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problemet eksisterer ervervet, for å si sannheten når
onder meg er høyere.
Hvordan komme?
Fordi vi kan være et sosialt vesen , men vi kan leve et
vesen vill .
Når ikke drevet vesener like.
Men det alltid eksistere og tvil , mistro som alltid
hjemsøker oss , som vi er lært , som vi er lært og det er
der vi går mens vi er sikker på at du virkelig tillit, så vi
tjener oss godt fordi vi praktiserer god .
Vi ønsker å behage alle lesere som kan lese bøker , disse
bøkene mine , kan du finne i en hvilken som helst
bokhandel der de kan fascinere temaene de ønsker å høre
og lese i sengen .
Det vil være et godt selskap noensinne vil lese og se disse
historiene som sant.
Fordi de føler at det å gi den sanne opplevelsen av dem
som har feilet , men kjente meg helbrede fra alle onder
som hjemsøkte meg .
Hva vil være tema for denne utgaven ?
Flying rapporter , kan det være et problem som ikke vil
være for sjokkerende , ønsker ikke å sjokkere leseren ,
men rapportene er sanne, og rapporteres på en måte som
ble levd i en lovlig måte .
For jeg var en opplevelse innenfor loven , til å tro , tenk
tusen ting , føler huden den virkelige følelsen av dyriske
instinkter .
Vi ønsker å vinne med makt , og vi føler som sådan.
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Fredløs , det er at vi alle lært at vi kan finne og vekten
som kommer den måten at vi pleide å bo , fordi tross alt
det onde som vi gjør, det kan aldri bli betraktet som
onde.
Jeg tror det vil være en reinkarnasjon i hver.
Ambisjon om å leve , vi ønsker er å leve på en måte som
vi finner lett , men det er ikke lett , og det er vanskelig ,
når vi falt i lov bar , og når vi ikke har penger til å betale
for gode advokater , vi betaler en høyere pris .
Hvordan komme?
Hvis vi ikke faller i nåde , kan vi ikke være morsomt.

Hvorfor alltid født med en arv av fremgang i livet , kan vi
også å undervise og formidle en bitter livserfaring , og jeg
fortsatt betale for det !
Jeg ble født i Afrika , hadde tre søstre : den Elvira ,
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candida og er.Yeah det en god start , en historie som kan
være en strålende historie , men det skjedde til å være en
mindre god livshistorie.
Jeg føler meg ikke mye ondt menn som utfører denne
funksjonen , de såkalte fengselsvakter , alltid dømt dem
fiender for ikke ønsker å akseptere at egentlig kunne ha
meg av kroken på at dommen .
Begått flere forbrytelser langs min vei da jeg gikk i livet .
Han brukte dette begrepet var i slang , med hvem vi
jobbet , var en form for slang , eller vi kan også gikk sikt.
Var de stedene vi var ute etter og livsstil som alltid brakte
var brygga , der det var vold eller ble ikke funnet vold
fristende eller provoserende , fordi vi føler virkelig god i
det vi gjør .Det er vel ansett i samfunnets øyne , fordi
ingen samfunn kan akseptere at andre kan leve
kriminalitet , hvis det ikke er kjente for å være nødvendig
inntak av stoffer som kan virke veldig dårlig , men de
finnes .
Og som vi alle har laster, men som sådan alltid ta den
dårlig når vi ikke liker noe vi var alltid umerkelig som
onde , men det har en stor visjon om hvor vi er alle skapt
, er våre midler ogsameksistens gjør vår trening vi ønsker
og har ambisjoner om å leve godt og være bedre enn den
andre.
Det ville være mange Picardias hvordan forbanna min
skapelse , men i midten av disse bastardene det var en
jente , jeg har alltid likt henne siden jeg møtte henne ,
gjorde det samme bursdag som meg .
Som alltid likt henne siden den dagen jeg møtte henne ,
jeg har alltid likt henne , hun bodde sammen med meg og
levde veldig mye med mine søstre , hadde et forhold for
48

mye av det, det var ikke kjærlighet ved første blikk ,
mener og tror at det aldri vil bli kvinnesom elsket det,
første gang jeg kysset deg , følte jeg den sanne løve , vi
alle liker å se oss selv på savannen .
Han som har rett til et liv lik alle mennesker har en kone
og en familie .
Selv akseptere det veien for livet jeg har levd og denne
kjærligheten bare finnes én gang i livet , føler ikke den
kloke , og heller aldri ansett meg selv som sådan , men
jeg møtte dem alle , ble integrert i en eller annen måte ,
allevi må snu , betalte en stor regning, men det hele tatt
fordi jeg ønsket å ha et godt liv .
Han var flink til det han gjorde, jeg begynte å gjøre
innbrudd , begynte tyverier i den enkleste, gjorde noen
av pistol .Men etter degradei meg med overdrevent inntak
av kokain , følte jeg godt om røyking , og ønsker ikke å
forlate.
Han ville ta meg delirisk , men aldri angrepet noen i mine
runder , hvis det var ingen reaksjon , ville ikke trenger å
bruke vold , hvor ville dempe retts barer.
Jeg vet som vandrer i regnet blir våt , ville bare få penger
eller få verdiene som brakte .
Varierte områder, vokste jeg opp på spissen , har Lisboa
alltid vært morsomt for meg , regnes denne byen som jeg
allerede har lest historiebøker , byen historisk og kulturell
verdi .
Jeg så den progresjon av å ha et godt liv , å være i stand
til å leve et liv encordeirada som sådan , dvs. kun ville ha
pengene , jeg visste at jeg var fint, jeg ville bare penger
og følte seg dårlig disse handlingene , bare ønsket var å
tilfredsstillemin avhengighet og føle sosial , det sosiale
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miljøet , for å være godt med folk og føle seg normal ,
normal i midten av å leve i forhold til mennesker .
Jeg følte dominerende, hun dømt meg manke løve i
oppnåelsen av sitt territorium og stue.Dermed jeg møtte
liv av å ha en kvinne !Vel ... Jeg tok denne levemåten på
en positiv måte der ondskapen kunne gjøre med folk,
aldri skadet noen i en måte å ødelegge hverandre i en
brutal måte , og la dem med ingenting .
Bare tok fordel av omstendighetene i øyeblikket og bare
gjorde det for penger, for å levere raskt å røyke kokain ,
men alltid prolonguei hva var uunngåelig , som er det
som ikke er født en mann, eller kanskje vi kan arve
årsaken til å studeresom er mannen som drikker alkohol
og røyker stoffet reagerer i forplantning av gener i arv
som er igjen av resultatet av befruktning .
Jeg er ikke "ekspert " på dette feltet for å dechiffrere alt
dette og være i stand til å formidle til leseren denne
lignelsen , typen til å snakke om det fordi jeg måtte
snakke om det, er levemåter .De er noen ganger sett på
som godt , på den andre blir sett onde.
Hvordan komme?
Fordi levemåte som vi lærte som vi har ovenfor
referenciei , kan du ikke alltid opptre med ondskap , må
det bli tilgitt , for å være godt anerkjent !
Hvordan komme?
Fordi vi lever det , standarder , live følelse og følelsen
kommando liv, er en form for ambisjon om å være i stand
til å ha et godt liv .
Forholdet startet , jeg var 22, ble sluttet i hæren , men
ønsket ikke å gå , men loven ble sagt så .Og det er da jeg
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hadde den sanne forholdet , lidenskap som jeg aldri vil ha
samme cristina , og her begynte forholdet som vi alle
håpe på , vi ønsker alle å finne vår sanne sjelefrende.
Han levde intenst , jeg følte at hun var borte fra meg
føles ikke bra , og det er der kanskje hun tok til å ha en
litt mer makt over meg .
Han elsket jenta var sjalu , men det var ikke sinnsykt
sjalu , var en sunn sjalusi og misunnelse at det ikke var
noen reell syk onde som kunne ta meg for å tvinge noen
til å bo hos meg i min utskyting.
Hvordan komme?
Jeg tenkte meg og bare hvis tapt ville miste kvinnen i mitt
liv , men det skjedde.Jeg ønsket å gå til Bairro Alto og
hun går til et diskotek i det lille feltet , vi diskuterer og
det er der vi endte opp med , kanskje det ikke var hennes
vilje, den eldste broren aldri akseptert forholdet også.Jeg
hadde en kamp med ham , men det var før du begynner å
elske tina , men brukte var et øyeblikk av forholdet, men
jeg likte ham , men han aksepterte ikke min måte å leve
på , aldri fortalt meg det, men aldri viste det varmeg , vel
vitende om at jeg var godt .
Skadet ikke mye , men han godtok ikke mitt forhold til
hans søster .Han bodde hos meg bare ved det faktum av
konteksten , vi bodde i samme nabolag så vi holdt det
forholdet , at av vår skapelse .
Hennes mor kom fra dem , husmor unnfangelsen , far
visste ikke , men det var god herre raul .
Lært å leve bare på bekostning av kvinner , fikk vi en
høyde i nabolaget for å forkynne det skattlegge nabolaget
var et barn, men hadde sans for tid , allerede studerte.
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Og denne gangen så raskt , til tross for den lille alder han
hadde , han måtte kjempe for livet og for det han hadde :
far , mor , hjem, mat ikke sviktet meg og aldri sviktet
meg .Fordi til tross for lav lønn som min mor fikk , 11 var
historier som betalte inntekt , og det er min far bare
betalt leien , det er det, men aldri manglet mat .
Så det var begynnelsen på slutten, som er, kan fjerning
føre til glemsel , jeg tror det var en som var igjen meg i å
lære, for å miste min far måtte reagere på samme måte
som ham .
Jeg så på ham som en helt, en sønn kjemper mann av
ydmyke mennesker , bestemor, Elvira , var med hvem jeg
levde inntil 6 år , før han gikk på skolen , hva som skjer
... jeg ble vant tilmin bestemor ble dannet meg ,
uavhengig av direkte overvåking av min far , men på det
tidspunktet fortsatt hadde øynene hans brede åpne, men
hadde følelsen av tid .
Hadde begrepet tid .
Er de reneste rapporter som kan finnes i verden .Hvordan
komme?
I dag kan hvem som helst komme i forgrunnen av deres
levemåte uavhengig av posisjon han spiller eller sosialt
hierarki .
Så en del av dette , forestillingen om at virkelig ingen kan
bli anklaget for noe uten konkrete bevis , det vil si
konkret.
Hvordan komme?
Så styrt lover , og vi alle har tilgang til, skal vi ikke drepe
, stjele og voldta .
Men vi kan tilbake til begynnelsen av menneskeheten og
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slike hendelser lyktes , fordi historien er basert på det.
Vi kontinuitet , at kontinuiteten som alltid vil være
kontinuerlig , det som er tilsiktet.
Og det er helt sikkert at vi lever for en sak , blir vi ikke
fortsetter å holde seg og eksistere på jorden .
Jeg vet ikke, kan variere temaet, men det kan forstyrre
leseren å lese, kan avlede oppmerksomheten fra den
sanne historien som skjedde.
Men disse er lignelser som under hele boken vil alltid
eksistere fordi vi vil spesifisere bedre og forstår
situasjoner som ble opplevd.
Hvordan komme?
For å se at det var alt i et samfunn der det har alltid vært
sunt liv og forståelse av samfunnet fordi andres øyne kan
også være judas , men det er en veldig viktig ting i livet ,
det vi sår er fruktenat vi vil høste .
Men i front, må behandles godt , for å være eksemplarisk,
min far alltid så meg og ønsket å se hvordan en konge ,
men jeg er kongen , krigeren som ikke alltid kan vinne og
startet veldig ung .
Da jeg nevnte at lett er ikke lett, men vanskelig , er at
når jeg har kalt jakten.
Etter overgrep med et slag i ansiktet som jeg følte var at
han hadde mistet , følte jeg selv i øynene , hun prøvde
senere å gjenoppta med meg , men jeg avslo , og det var
det som begynte den sanne historien om kriminalitet ,
men hadde historieble allerede skilt da oppfylle seks
måneder i militært fengsel i Santarem , var det militære
fengselet .
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På den tiden ble fordømt arnaldo , er at historien om at
enkelte passer på min vei i fengsel , i boken om
utvidelsen leseren vil forstå den virkelige sosiale miljøet ,
i dette tilfellet fengsel , stokk seks måneder fikk tilgivelse
av paven .
Det var alt jeg kunne investere for å leve et godt liv ,
hadde skilt meg fra karet .Og hva gjorde jeg?Jeg prøvde
lykken .
Likevel fikk jobbe på undergrunnen spissen som snekker
tjener.Blacks fryktet meg , jobbet med svart kabel grønne , gode mennesker som ønsket et bedre liv som de
hadde hjemme .
Portugal forsøkte å få et bedre liv i hjemlandet kunne ikke
ha så søk som førte dem til å innvandre landet selv.
Det var lettere å se Portugal etter nærhet .
Jeg begynte å føle nærhet av Cape Verdeans , å leve med
dem , Kapp Verde fikk tilnavnet dårlig fordi de hadde for å
bekjempe ulikhet og når her kom til Portugal var vesener
som ikke var godt akseptert , som det hadde tilbrakt
krigenutenlands og på den tiden var fortsatt forbanna ,
var en Chavalito , var våken og ble startet det ingen
ønsker et barn , begynte jeg å vandre , jeg ble aldri
vadiador , jeg var en vagueador .
Jeg hadde riket av erfaring at hadde i det siste, så
separasjon av mine foreldre i en alder av åtte , som var å
studere, og som sådan allerede visste det ikke ville bringe
meg ned veldig godt , følte jeg fjerning av mannen som
hadde en helt.
Å se dette tapt selv i ung alder jeg innså at jeg måtte
hjelpe min mor , men jeg elsket virkelig min far .
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Hver sommer ville gå gjennom med det før 17 år senere
fortsatt fortsatte da han var i militæret , men så begynte
avstand det som er naturlig .
På den tiden var han i fikentreet munnen i praksis
skoleskyss tjeneste hvor jeg tilbrakte ferien med ham .
Min far var en hard mann , hadde en tøff barndom ,
mistet sin far com14 år var ambisjonen om min bestemor
vokse i livet , har mer støtte og har mer penger .
Min far fortalte at hans avskjed var kjærlig , det var fordi
han likte var en hissig farvel fra partiet, ville aldri se sin
far , men vokste hardt for å hjelpe sin mor , var sønn
lenger bodde hjemmemoren.
Jeg bodde seks år med min bestemor, men hvor vanskelig
det var , hadde nedenfra vokste hardt, aldri la barna sulte
.
På den tiden var han en gruvearbeider .Leter du etter
malm virksomheten , men fungerte ikke der, syklist var
også på den tiden han sluttet seg til hæren og fortsatte
sin karriere der.
Har blitt en normal mann , han kom dit med
nødvendigheten av livet , som det sørget for at vi alle har
for å sikre selvforsyning.
Det skjedde da han var en hard mann , venn av venn ,
venn av barna , men ikke for mange ord , men det var
respektfull og ærlig .
Det er det han alltid ønsket meg å dra, men det var , det
er , var avstanden , jeg trakk litt , ikke fortsatte med
ytterligere overvåkning av veien for å være og livsstil ,
vanskeligheter overvinne hindringen ogliv sikret en jobb
for å sikre fremtiden for å formere seg , er alle snille barn
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, vi er verdige til å være hans barn , men også det var en
mangel på forståelse og lojalitet fra min side, ble jeg
trickster være som han sa .
Den psykologiske whiplash av sensasjon kom bare
forverres fordi aldri fikk se det gode som skal gjøres ,
men fikk bare som onde ved bare å skille hadde meg
tenke onde .
Og det er hvordan det hele gikk ned til fordømmelse av
handlingen .Begynte der ?
Det hadde vært separasjon , var da jeg begynte å bli med
ensomhet , men det var min livsstil hadde tidligere og det
jeg følte meg trygg fra bekymring for skuffelse over at
han hadde følt men sverget det , lar du meg , aldrijeg vil
gi mer .
Jeg fortsatte min livsførsel var drikke og stjele og det er
da fortsatt søkte og søkte den flere ganger og det er da
hun snudde å ønske å akseptere meg , vet ikke du gjorde
meg lide, jeg vil ikke vil gå tilbake til den følelsenvar
smertefull , men alltid måtte leve og fortsatt har det .
Jeg har fortsatt det i mitt sinn var derfor jeg levd så
mange år i fengsel alltid trodde det alltid måtte være til
stede i mitt slik at jeg har så mye forståelse for denne
lidenskapen , ikke levd en annen lik .
Linhó , etter tre måneder med forebyggende sluttet seg
Linhó kjeden fordømt , begynner min historie rundt
tapperheten til en som blir begrenset av tapperhet , slik
at der vi har å forholde seg til andres verden , det som
skjer er dette, som jeg vissteat banen kan være for lenge
i sølibat , slått inn i jungelen løp, det var den enkleste
måten å håndtere de som begår forbrytelser , og er
innenfor kjeden er en verden der regjerer loven om
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dumhet , og når vi lesermed esler må forholde seg til dem
, men hvis vi er for smart kan falle , så livet er det liv må
tas ikke så mye jordet ikke så mye sjø , som ble min
frelse , var denne metoden at jeg valgte å meggjorde
seier, men min start vil bli lang og var en urolig
begynnelsen, fordi jeg fant meg selv uten en kvinne uten
frihet jeg fant meg selv sittende fast, mistet og var ny ,
jeg tenkte på alt som kan ha å være i årene kunne
passere der.Så hva gjorde jeg?Jeg begynte å få respekt ,
det er ikke lett, selv ikke ønsker å komme inn i konflikter
med vold , de skjer fordi de går gjennom en rutine som
senere kom til å innse , det rutine at etter see hadde
disgusted å leve , aldri tenkt vesenermennesker kan gjøre
så mye skade på hverandre fordi hver selger narkotika ,
andre er forbrukerne fordi livet i kjeden som dreier seg
om monopol er stoffet fordi det er hvordan jeg begynte å
røyke heroin , som allerede hadde kommet inn i kjedenav
overdrevent inntak av kokain , heroin besluttet å starte ,
men en form for lek, look'll røyk heroin , men da jeg fant
meg selv ble klamrer kunne ikke gjøre noe , men jeg har
lært å gjøre, men det vil bli rapportert senere , og
deretter startedette var å ha et liv på tross kjeden
virkeligheten flyktet til gledene , bare resignert til heroin
for å vite at jeg ville abstrakte ideen om å ha sex , ble
drevet av et kjemikalie som ikke ville la meg tenke på
dette.Jeg hadde platonisk kjærlighet som legitim og fikk
store elsker , men en ting som er garantert , men ikke
nok til å prøve , ikke du bare ønsker å røyke , er det alltid
det aspektet vi ønsker å være ledere av å se andre i et
hierarki å kommandere hvadu vet at du ikke kan, det er
smertefullt , er det vanskelig å knekke , jeg besluttet å
ikke synes synd på noen, fordi jeg var også der, var å
betale en gjeld på rettferdighet , men min rute var veldig
dårlig, hadde lært denne leksjonen tidligere villebanket
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opp og hadde ikke tapt fordi kommer ut i midten av
setningen , men mitt bilde ble brent , ble ganske referert,
er det en beretning om min passasje gjennom disse årene
i fengsel , var det begynnelsen på slutten en vanskelig
prinsipp , etter som jeg ikke kan angrejeg røkt i mange år
slik narkotika hjalp meg slippe et stort behov vi alle føler ,
er det logiske termer en glede, å vilkår frihet gå til vakre
smak , alle disse årene jeg elsker også at jeg bygget der ,
men atvil være til senere, nå jeg vil snakke om reisen
som er over, vet ikke hvordan alle begynner med
oppføringen når straffedømte som er ute etter en trivsel ,
selv innenfor liv i sølibat, men det er alt subjektive , fordi
i vår trivselkan ikke appellere til alle som ser på oss , kan
mislike på forskjellige steder , den første kan bli stjålet ,
kan andre slå slave , arbeid, kjærlighet eller tredjepart
kan slå husmor om dagen , det er mye variasjon av menn
i kjeden som ikke alltid kan værevet hva som foregår inne
i sjelen , eller at alle liker , mange velger retten til ikke å
bli skadet , men i tillegg til at det er en mer viktig poeng
likevel , aldri, aldri , du kan kjøpe et vennskap , selv om
det er betalt innen kjeden,konfrontasjon er svært
vanskelig innenfor kjeden , det er de som har ingenting ,
er konfrontasjon innenfor kjeden løs, løs på den ene siden
og er sterk som en helhet , ville milliarder eller hun måtte
gi tilbake , for å komme unna med megmen ønsket å gå
så ønsket å gå den harde måten , var det slik jeg alltid ta
meg lang tid å forstå, min side var alltid mer psykologisk .
Det var derfra aldri funnet veien til godhet innenfor
kjeden , ikke tro på det gode, så bare onde .Hvordan
komme?Fordi jeg følte avsky for meg selv , fordi andres
øyne var bare en tispe , er tispe et slanguttrykk som vi vi
brukte, som betyr slappfisk , en som ikke ønsker å vie til
noen annen enn det som er resignert til sakgjøre, alltid
går slik man som alltid gir det guddommelige, er kraften
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der, troen på håp og tro , og alltid jeg bar inne i meg , jeg
så drap der .
Men som jeg var marimbar for dette , og tillot meg å leve
, aldri prøvd å skade meg , sannheten bli fortalt, og det
var akkurat hvordan dette hele startet , var jeg veldig
ustabil , uforutsigbar , og skolens rektor oppmuntrer
megå fortsette sine studier , men at fullstendig , bare ikke
alle studien, hadde støtte fra familien , garantert støtte .
Dette finnes alltid når det er sikret med en kul måte å
leve og være i stand til å kreve det som er ondt , hvorfor
kalles det garantert støtte , innenfor loven , er de som gir
oss dårlig når vi blir presset og bli slått av systemet ,
fordi vedikke å ha penger vi blir presset til et system der
det er penger alt går bra , rettferdighet fungerer, fordi
hvis det ikke allerede var .
Som de tror på deg, kan de ikke gjøre noe for å endre
fordi de er ansatte , og de bare har til å kommunisere kan
ikke handle uten de krav som er satt ut for rettferdighet ,
med en klage til en undersøkelse av åpenhet , men hvis
de skulle åpne enetterforskning jeg var alltid på kroken
fordi han visste vandre i bevegelse innenfor kjeden ,
visste de korrupte vakter , de som bærer narkotika i
fengsel , noen andre kom seg unna , havnet i fengsel .
Noen av disse politiet allerede visste fangene , utmerket
seg og hadde en episode med en av alfredo var en mann i
natt , kongen av natten , bytter hus explorer som er den
sanne kongen av mafiaen , dette fortjener et livbeste var
tidligere politi bare goe som la ut for forbrytelsen slik jeg
gjerne nevne det i boken min fordi jeg har lært noen ting
med ham , selv om han hadde vært politiet og har hatt en
mindre positiv episode i livet mitt med ham , deprøvde å
drepe meg i fengsel lin , bare på den tiden var allerede en
59

veteran, var fem møtte der.Han kjente hver agent, og alle
visste meg og denne episoden ble syk hele kjeden ,
relatert til innsatte , fordi jeg var et insentiv for dem alle
var eksempelet de så i meg , sikrer kontinuitet i skapet
fordi vi måttevære der , og når jeg nevnte ovenfor at
Kapp Verde ville være mitt ekteskap , ikke feil , ble ,
faktisk , de ønsket å hevne den episoden , prøvde å drepe
meg , ble jeg invitert til å være mannen til hodet, men
ikke megønsket å håndheve unionen av en bare fikk du se
at hvis jeg ønsket han skulle være død.
Men det ironiske er ingen som skjedde i agrediram- bare,
ikke drepte ham han forløst seg selv og prøvde å styrke
mitt vennskap med ham , men han visste inni ham ville
aldri glemme denne episoden , bare tilga ham fordi han
har ydmykhetog bli bedratt av hva vi snakket om meg ,
ikke av fangene , men for tjenesten av fangevoktere , og
retning fordi han visste at han ikke kunne beseire meg ,
ville betale prisen for tidlig død , da så var jeg la ham
gåog når jeg skjønte at han var ydmyk lært å respektere
det og å akseptere fordi han ikke ville være i live hvis jeg
ikke vil ha ham , men det var ingen vits , bare var en høy
pris å betale , ble jeg kritisert av vanlige fanger som hatet
politiet ,jeg achincalhado .
- Nelson som du godtar denne fyren ?
Jeg aksepterte det fordi han fremfor alt han var en
profesjonell , vant mektige fiender i miljøet de levde ,
politiet være , var svært kunnskapsrik , visste toppen av
oss og visste mektige mennesker som kunne hjelpe ,
truet meg til å slutte å snakke medsom individ eller ville
tillate å ha vår respekt og de våre, men jeg la ham leve ,
det var en var en av våre, Cape Verdeans jeg nevnte var
nelson og Carlos , levde akkurat i området der jeg vokste
opp varde skulder å hevne meg og utbrudd kom etter , og
60

de ønsket å se drept denne slik person , men jeg dro jeg
la ham gå , jeg vil ikke ha noe av den enkelte, selv om
jeg har ingenting imot ham , og historien om disse
brødrene denCarlos , ble skutt og drept av en psp offiser ,
ble han henvist til , ble veldig slått, spilte sjakk med meg
, han var en "ekspert" på feltet, bare visste hvordan å
spille penger , jeg har alltid fortalt deg , ikke verdt det ,
spillefor kjærligheten , men på den tiden var godt , han
ble sponset av Manuel og Romão og badona , handlet vi
som brødre , hadde gjensidig hjelp , hadde alle oss i
midten der kriminalitet lurer på noen andre til
millisekunddet er mye , og noen ganger kan vi bli fanget i
midten, og når vi har gjort dette , bestemte jeg meg for å
fortsette min vei , jeg har gjort mange eskorte i kjeden ,
det vil si , forsikret velferd for noen, og for å vinne min ,
er at, vasker ene side den andre.
Var mottoet , mottoet til gjensidig hjelp, men det var
alltid risiko for metermos i en situasjon hvis vi ble kalt til
dette, det var et mord i lin , aldri satt det i spørsmålet var
god og lykkelig dag fordi jeg gikk opp til denne
beslutningen ,jeg kunne ikke gjøre , alltid tenkt på meg
selv , jeg har aldri tenkt på andre.
Det var alt veldig rask til min overføring til dalen av
jødene etter åtte år gjennomført i lin , ville de aldri meg
og akseptert meg godt , de ønsket å skade meg , men
respekterte meg , alltid ventet på min uforsiktighet , noe
som aldri ga dem.Det var en kvinne som var en
tjenestemann i den juridiske bransjen , hun likte meg og
tilga henne , men tilga dette med smak , den dagen han
syklet meg fellen var akkurat på den tiden jeg var
sterkere enn noensinne , aldri snakket myemed dem med
politiet , var en fare , jeg gikk klar for alt .
Uavhengig av det onde, til det onde som kunne komme
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forbi meg fordi , etter å ha tatt en i fremtiden basert
utdanning og med det å leve , er en sterk faktor for å
være slik, og vi er vant til , og vi tar læren om at livet er
slik,lever for å dø vi bare ta , men da jeg ble overført til
Valley of jøder , men alt dette er bak oss begynte en ny
syklus dette var min måte å leve på og måten å tenke på
ikke tillater noen form for misbruk , hadde min karakter
,ulmet i litt vann , og da jeg fikk jødene dalen , bestemte
seg for å ta en ny retning , ønsket han å bli kvitt
marerittene fra fortiden, selv om jeg hadde den , siste,
egentlig hadde dem var en enkel måte å si hvadet går
det, men ikke helt, hva det går , det går ;bare la gå, la
deg pakke i fantasy at vi virkelig er en dominerende bli
brukt og eieren av hele galaksen , det vil si alt
dysfunksjonell og alt er forberedt på det, fordi de er
arbeidsgivere
og
arbeidstakere
ikke
kontrollere
sineopplevelser å stjele og å si at er legalisert , er en
form for juks , en av de øyeblikkene som mest forherliger
meg i lin var min prestasjon samt sikre mitt navn i
bransjen .Hadde en ting til , det var den tiden av alt eller
ingenting uten eksos vinne, eller dø , var mottoet som
hadde inne i meg styrke til å leve og nyte kraften som jeg
hadde mens jeg var vedlagt , aldri brukt umotivert vold
tilkameratene mine fikk nesten gråter tårer , det onde
som jeg så å bli båret av andre ledsagere som ble
dominert av vold , og ble kanskje tvunget til å gjøre hva
menneske ønsket , men jeg vet ikke enveredei av en
hardere banen, selv omhadde meg hekta på heroin ,
sverget jeg til meg selv at å leve innenfor kjeden være
villig til å drepe og å leve på en verdig måte som ikke
ville bry meg å fullføre , er kabelen all motgang for
øyeblikket er de med som alle har tilavtale , selv om det
var ikke mitt ønske , lage fiender der det er knapt gå og
meg selv , det var de som prøvde å skade meg , gjorde
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den retningen ikke liker meg , så det er hva de gjorde ,
sendte informanter av dem er til stede til enhver tid isom
var åpen til om de kan informere beste av alt at jeg
noensinne kunne gjøre , de hadde dårlig samvittighet ,
men en ting tiltrakk min oppmerksomhet og fikk meg til å
endre , basieie meg mye i de lærerne jeg hadde, følte
jegplatonisk kjærlighet for noen, og det var da gikk bra ,
men båten deretter slått , grep meg og sette meg på
jøder dalen var vanskelig etter åtte års fengsel i lin ,
forlot en enorm historie nivåetfengsel , fordi han visste at
alle og de visste meg og det er derfor jeg aldri ønsket å
straffe meg ett hundre prosent , ble jeg ofte straffet med
disiplinære straffer , ett for overfall og andre utskjelling
av vaktene og det er hvordan jegjeg innså at egentlig var
arbeider med en kraftigere mafia enn jeg , men i
virkeligheten var ikke mer jeg bare hadde bøker og
diplomet som gjorde en være forskjellig fra meg , fordi
etter allerede lekte veldigi stedet ballen , til min
fornøyelse , forresten spilt alt det var å spille , spilte jeg
den høyeste trumf hva noensinne du kan spille, spar ess ,
noen folk fortalte meg at jeg kunne se at ville ha uflaks
med dette brevet , og diziam-meg som kunne ha uflaks
med dette brevet , tidene forandrer seg , og det var da
jeg begynte å innse at livet er ikke innenfor kjeden , men
utenfor , men aldri ønsket å internalisere , men jeg visste
at det var min sterke side ;begynte en dramatisk historie
var slutt i mord , var tre brødre og de alle konsumert
heroin og heroin for dem var behovet for øyeblikket, det
er, var avhengig av hva var narkomane.
Men innerst inne , var ydmyke mennesker , hadde et godt
hjerte , fordi de trengte for å bli hjulpet fordi de tok i
livet, og jeg tok også , det var et hardt liv , kan vi også si
at det var en slaveri , ble slik livet gjort ,hver dag vi
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hadde å røyke, men vi ville tegne .
Men alt dette er resultatet av en livsstil , en som beveger
årsaken fordi jeg selv gjøre poesi i forhold til erfaring og
sammenheng med situasjonen , de alle spurte meg et dikt
, var å skrive til kjæresten sin , var som de varspurte
alltid et dikt , men jeg mistet meg selv og var på
tidspunktet for forbruk som har vedtatt denne levemåten
, jeg vet hva jeg vet , og jeg er ikke villig til å lære noen
fordi han hadde erfaring som i det siste, gjorde meg en
helt noenhadde i søpla og kan heves .
Alt ble kokt ned til dette , i form av erfaring , måten vi
lever på, måten vi måtte få stoffet til røyking, som om
han hadde tilbudt og gitt ville ikke kjøpe , jeg ble strengt
tatt en hallik narkotikalangere til å selge, måtte forsikre
meg mitt daglige surfe med pulver jeg røyker , det var da
jeg ble en hallik av bakmenn , ble kalt slik at de alle
ønsket å hjelpe meg , gi meg medisiner for å selge og jeg
spiste , hadde jegstørste fritids at enhver rusavhengig kan
ha , være avhengige av rusmidler og røyking .
Men jeg var kjent for min sportsånd , for min praksis i
trening fordi trent hver dag, og det stokket folk som så
meg og så på meg de alltid hadde en paranoia , paranoia
som jeg nevnte i denne boken mistillit , og det er tvilsomt
,da gjorde det onde vi er alltid rammet , vil være at det
onde vil skje med meg .
Det er alltid det uventede prognose oppriktig habitueimeg til denne livsstilen og var vanskelig å integrere etter
arrestasjonen i det sosiale miljøet , fordi det er et
medium som vi vet, er en veldig liten plass der dagliglivet
fører tilkjenner oss selv alt til hverandre , men fysisk.
Vi ønsker alle kommando fordi vi ønsker å vinne retten i
en plass som gir oss trygghet oss til å bli satt inn i et
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medium der vi alltid forholde seg til frykt, men det er ikke
en frykt, er rett og slett Sørge for at oss , kan vi
overvinne situasjonen vite

Det skjer noen ganger i livet , fremkalles for feil, fatal , en
som er skrevet riktig , fordi det var skrevet av den
erfaring og måten de lovene som levde og vokste .
Hvordan komme?
Kraften av grunnen alltid vinner , og alle dommer som
kan gjøre livet kan noen ganger ikke være den mest
korrekte alle veier en faktor : ærekrenkelse , det ikke
morsomt og ikke falle i nåde, være en som alleønsker å
forakte , for å ydmyke ;føles bra og så når det er mangel
på økonomisk makt er alltid begrenset til spille fordi også
en del - dette er et spill, det er , noen sier at man må vite
hvordan man spiller er populære uttrykk for hell ikan slå
oss kanskje en god ting, og at lykken kan gi oss hva vi
krever , trivsel , være bra om deg selv , for å hjelpe fordi
vi ble lært opp til det også, deler en felles liv med
vårforeldre, våre brødre, søstre , bestemødre og
bestefedre , for det er , dette er vår generasjon , fordi vi
er et resultat av deres forlengelse for å se genererte
vesener av hans ætt , som er, vet vi har muligheten til å
bli kjent med hverandre ,vet hvem er vår og vår er alltid
på vår side , men aldri liker å se , for å ha et medlem i en
familie som ikke kan ta dem , de har et bilde for å bevare
liv ble dermed gjort utviklingen av unionen, velferd ,
ingen liker å ha, eller å se noen som er av vår familie
eller noen nær oss fordi på slutten , på slutten vi er alle
mennesker , vi må forholde seg til hverandre og familien
atmosfære , noen gangerenten på verts også, føler eiere
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av hva generert og gjøre det til en livsstil som er skrevet i
alle teologiske målinger som kan lese , dvs. studiet av
religioner.
Vi alle ta med moralske leksjoner , er det riktig at de som
føler en nærhet så trofast , som gjør alt rundt å se våre
gode , våre kjære se dem godt , der in der , og aldri vil
skade demfør bildet som bevarer og at de har lært, de
verdiene som de ikke utelukket tillater dem å se bra ut, til
en situasjon som kan kanskje løses ikke var noen ganger
misforstått .Dette er veldig hyggelig og media sender
også dermed lik fasaden vil vise et vakkert bilde , blir
også presset av en kraft som vi alle akseptere styresett,
veldig vanskelig tema , men det har å gjøre med alt dette
atvil bli rapportert der, vi eksisterer , vi vil fortsette å
eksistere , utdanning er også gitt til de som hevder å
være eiere av grunn og noen ganger de overføre og
ønsker splittelse , de alle har til felles en ting å holde : et
velvære, en velvære at de kan gi et domene av alt som
kan håpe og ønsker velferd for samfunnet , men de alle
levde og oppvokst med en far og en mor , ble de gitt de
rette forholdene forvære i stand til å utvikle seg i en
karriere som mål , men også mislykkes , men alltid
glemmer og styres av bildet ;Jeg holdt denne talen fordi
min enorme er stor i dette livet , lært mye , utviklet jeg
hva jeg hadde å utvikle selv om han var i bånd trodde
aldri slutten, alltid ambicionei å ha direkte kontakt med
ansatte i bedrifter hvor jeg var , min karrierefengsel kan
dubbe det det vil være best tolket i form av ordet også,
men er nødt til å være , for å bli tolket som ærlig og
oppriktig at det er i livet .Er relatert er det bilaterale
forholdet er relasjoner som styrer alle nasjoner , er saker
av Fellesskapets interesse å ivareta eiendeler , slik at de
kan gi et velvære slik som ble etablert i verden , friheten
den vanskeligste tema å snakke ,vi kan gi alle vår frihet ,
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vakreste ting i verden , er den største gleden man kan ha
i livet , er å være fri , må vi vite er overvinne alle
hindringer som vi har gjennom hele livet og kan finne.Det
er et stort utvalg av dem , kan jeg begynne med det
viktigste : det sosiale bra, vi har alle én ting til felles ,
som oss, kan vi være stygg , vakker , spiller ingen rolle ,
blitt vant til å leve, utseende er ikke alt;noen ganger bak
en pen kan finne en mindre god side , men det var
hånden til Apollo , på siden av skjønnhet, beskrevet av
Nietzsche jeg fulgte hans selvbiografi , er det ingen grunn
for de fleste, er den siden av skjønnhet somgjør oss
drømmer , som gjør oss elske , bringer alt bra, men det
er det vel går hånd i hånd med det onde , som beskrevet
Nietzsche eksisterte det dionysiske side , det vil si godt og
ondt inkarnert i instinkt av å væremenneske , når vi
snakker om alle de vesener som eksisterer for å lande
toppen hvem de er, enten politisk , om dommerne er
ordførere, presidenter av foreninger er alle kan være ,
foredragsholdere TV å være den karisma og ha en
takknemlighetmen ingen kan bli tilgitt , selv ordet ,
tilgivelse alle har en grunn, og når vi er satt saker må ta
alt vi gjør på vegne av nevnte lovene som styrer et
samfunn , og som kan kreve ord lov.Det var det som fikk
retten til ikke å bli straffet og bli definert av loven fordi
det passer , misbruk eksisterer, har eksistert og vil
eksistere er prologen .
Og prologen kommer fra transcendens , en læring utover,
vi alle lever fordi vi vet at transcendens er mer enn godt ,
kan det være , det kan være, er å lære , er å ha alt , men
det er et nøkkelord som betegner alledette : filosofi ,
livsstil , nytelse av livet er det som gjør opp en av
transcendens faktorer , er vi fortsatt , og fortsette å leve
på samme måte , utviklingen av BE har blitt generert ,
blir forlatt gjør ikke en ond velsignetdet bra at vi kan øve
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er det guddommelige, at vi lærer , er vår skjebne lært alt
er forlatt oss en arv store verdier , slik at de berømmer
ordene de skriver , men det er alt forherligelse av å
opprettholde makt og værei opphøyelse , for alt dette kan
være vakker hvis vi virkelig gikk alle i oppfyllelse og er
skrevet var veldig bra.
Hvordan komme?
Vi ville komme inn i bredeste banen av menneskelig råte ,
er slaver av legalisert demokrati , bruk av situasjonen
vedlegges og bli kuet til strengere regler ;noen ganger
ikke reagerer på samme måte som vanlig en konforme
måte , kalles transcendens av vesen , transformasjonen
til den mest grusomme siden av å være , det er hva jeg
følte , lærte jeg av erfaring at sinne er en live supportå
leve og overleve er sett og so're påvist av verdiene av
vitenskapen som er dominert som en trygg måte å leve
på når dette må være , kan vi ikke unngå spørsmålet ,
våre egenskaper som gjør oss er mangfoldig, men alle
kommer frasamme , undring , ikke mer perfekte vesener
enn noen , alle vet lever for dette behovet av sikret og
troverdig støtte til hele vesen , samarbeide , vi nedsatte
slik at andre kan ha et bedre liv , arbeidsledighet , en
rettferdig sakdette er en opplevelse som du vil alle dele
med meg , ringte jeg denne historien videreføring av
vesen , er forlengelsen av dette problemet.
Det hele begynte etter separasjonen fra foreldrene mine ,
ble jeg innlagt på en klosterskole av hale var høgskolens
navn , på ferie med min far var i nærheten der, men etter
separasjonen ikke møtte et godt forhold til min far , ogvar
derfra at det hele startet , min mor hadde flyttet inn til
spissen etter separasjonen , jeg hadde ca 10 år , da jeg
kom, og jeg gikk til spissen , skolen løp , ikke godta at
levemåte, men apanharam-jeg var en uskyldig , visste
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lovs kraft eksisterte, min far var i militæret våget meg
veien historier som min far fortalte meg , for å være en
mann for å bli integrert i det militære , som serverer
nasjonen , en hard mannsom jeg nevnte, men lot seg rive
med av sin lidenskap for å elske en annen kvinne , en
fysisk mektig god mann , intellektuelt også, verne som
har arvet sine gener , hadde ham som en helt, det var alt
den læringen som senerekommer til å være.
Hvordan komme?
Domenet jeg visste at jeg kunne gjøre, fra tidspunktet for
separasjon, som jeg var med min mor ble selvstendig ,
min mor fikk en elsker, en arbeidsmann , som arbeider på
postkontoret og gjerninger, er en bra mann, begynte
ogsåså , jeg trengte å hjelpe min mor og ble den
dominerende årsaken ble alle håndtert godt , jeg angret ,
gråt , men jeg vant, jeg tror dette er den mest
hensiktsmessige tema , elsket dem som noen, heldigvis
de er godt ,har et liv, det var vanlig å ha diskusjoner ,
men de har alltid hatt grunn er at jeg sov ved
overskridelse av ønsker mer, ønsket å gjøre noe , tenkte
at det var lett .
Jeg begynte å jobbe for å hjelpe min mor , men innså
snart at jeg ikke var til å bli overveldet , jeg begynte å
jobbe som Casqueiro dvs. møbeltapetserer hjelper, det er
det som gjør strukturen for å bli formet og polstret ,
jobbet , var selvmitt nabolag på spissen , jobbet der før
Toninho gutt i min generasjon , hadde flere brødre , men
jeg var favoritt .
En person som jobbet der var Casqueiro mann av struktur
for å polstre sofaen , var robust utseende , og jeg ikke
lenger ønsket å sette opp mer , aggressiv form av tale
som allerede hadde gått gjennom dette med min far , så
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jeg har valgtved å reversere situasjonen , ble jeg holder
opp progresjon av livet, ikke veid meg , men kunne ha
vanæret meg den dagen , som et spørsmål om å ville ikke
såre eller skade , men jeg beskytte meg selv kastet en
steinpå størrelse med en hånd , men jeg skuddet gikk
ønsket å gi advarsel .
Likevel aksepterte meg der, fortsatte jeg å jobbe etter at
jeg forlot ved valg, men også eieren døde fortært av HIVsykdom , en situasjon som ikke var som jeg så ham lider
av sykdommen , men alltid respektert ham , jeg mistet
jobben min , jeg begynte i eiendeler ,det vil si i den
sjargong brukes som blir veiledet , ikke sette opp med
sjefer , ønsker uavhengighet , var jeg sønn av en løve ,
og handlet som sådan.
Mars 1996 ble jeg fant i Avenue T-banen, hadde hatt en
serie av overgrep på T-banen , det var påstander om
forbrytelser som skulle dit og skjedde anledning tilbrakt
en psp som kom for å be om identifikasjon , og det er
fordihadde en forutgående , en uke før hadde vært i
superesquadra benfica anklaget for å stjele en leser , men
gutten som var med meg , ricardo , var forsiktig ,
uerfaren , han hadde kommet fra eggstokkene ikke
kjenner byen , men det var kjent guidevar narkoman , og
på den tiden som jeg konsumert kokain , fant det godt å
ha en sikkerhets krykke , det vil si meg og sikre for
fremtiden , er at for å ha en kraft , en forening for
progresjon .
Men nå kommer her strukturen , en av de viktigste
faktorene for lojalitet kapasiteten til hver , begynner
vandrende , det er hvordan jeg oppdaget hva jeg allerede
visste at du ikke kan stole på hvis du ikke vet , men min
erfaring var enorme , varenorme, var han sikker på meg
selv , var god på det han gjorde , hadde gjort flere
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væpnede ran , jeg har valgt en måte ikke å skade noen ,
bare få pengene.
For hva ?
Å leve , sluttet jeg på denne måten av livet og i mars
1996 nærmere bestemt 28 ble fortalt av en arrestordre
angivelig avsluttet bare legge til manglende innføre dette
temaet , en uke før hadde blitt arrestert i superesquadra
av Benfica , var jegå sove i en bil , eieren av det var en
Air Force oberstløytnant , en mann som allerede hadde
vært gjennom i utlandet, ble jeg døste av tilvenning der,
men fortsatt hadde huset på spissen , faktisk den kvelden
var detRicardo , og stjal en leser og sovnet i bilen , var vi
overrasket
og
avtalt
av
PSP
offiserer
tilhørte
superesquadra av Benfica , men jeg vet ikke amedrontei
meg og fortalte Ricardo ikke å skremme måtte være sterk
og si nei tiltil slutt var det ingen bevis for det motsatte ,
men han advarte meg om at politiet kunne vises, men
beroliget ham , fortalte ham at det er helt greit, drakk for
mye whisky og ønsket å sove og var ikke fancy meg gå
hjem ogbodde i nærheten.Dette skjedde, det var det
verste i tvil om at en mann kan føle når han underviser og
trener dagens situasjon som kan skje den dagen slapp
unna med meg .Han kunne adlyde min regel for ikke å ha
noe å si , men de var ikke overbevist og gikk for å få alle
de innleder bil i nærheten for å se om de visste om noen
overgrep, en blå cd-spiller, men vi hadde allerede begått
flere forbrytelser førog alle var engasjert i ran og
kidnapping, gikk å kartlegge Avenue T-banen, sto
skvadronen på loftet Marquis , metropolitan stasjonen i
Lisboa , ble intervjuet , sa jeg ingenting , vet ikke
samtalen ricardo , men som han hadde en historie
medetter å ha gått gjennom en uke tidligere i en lignende
situasjon , klarert jeg .
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Den dagen vi forlot stasjonen , hadde ingenting å si , jeg
stolte på hans vitnesbyrd for meg kunne komme unna ,
var å ta på når lisensen jobbet , men har funnet meg selv
å motta arbeidsledighetsfond, fortsatte å ta brevetjeg
gikk til koden , jeg var allerede i kjøring, jeg følte meg
bra, jeg hadde mye moro, og det var på den tiden jeg ble
servert med en rettslig tok arrestordren , var jeg kommer
hjem , hadde kommet fra gym, trent mer enn en måned ,
når jeg kom inn i retts realisert, da jeg spurte Marquis
troppen da jeg spurte Marquis de Pombal stasjon jeg sa
ingenting , men ricardo alle snakket , fortsatte den
uttalelsen,
under
etterforskningen
scenen
varetterforskningen av rettslig , hadde ingenting å si til
dem , ingenting hadde blitt bevist av blatant faktor
.Hvorfor kunne ikke akseptere en slik beslutning , ville det
være som å levere meg , kanskje det var bedre å ha hatt
en annen holdning , være ærlig , være samarbeidsvillig,
omvende seg , men jeg tenkte meg ved min visdom ,
ønsket å spille med rettferdighet ,dommeren som dømte
meg var en mann som hadde problemer i livet , en av
døtrene døde av overdose og andre gjenværende barna
også gikk klamrer seg til stoffet, ble jeg fortalt av
advokaten , eller fortelle sannheten , eller det ville være
vanskelig å knekke , men jeg stoltemeg .
Hun gjorde ikke forsvare meg hvordan du skal forsvares ,
ikke kjent for å være i drift i legitimiteten til oppgaver
som må oppfylle , som en representant for loven på den
tiden hadde ingen personlige advokat og aldri har fått
meg , måtte jeg leie etter arrestasjonen , etter å ha
værtdømt etter å ha blitt dømt leid denne advokaten , var
alt jeg ønsket å samle energi , visste han var på veiskille
vitnesbyrd ikke hadde ønsket å ta , betalte en høy pris ,
mangel på samarbeid og oppsummerte alt til min
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storefordømmelse selv trodde til og med drepe meg .
Det var en trist dag for meg jeg sverget til meg selv at
jeg ville overleve alle uønskede situasjoner som kunne
oppstå for meg, var begynnelsen på min ende for alt , jeg
mistet min frihet allerede i noen tid, tok en tung kjede og
klarte å overleve .
Det var på tide å vinne jeg lært kunsten av selvforsvar
kan øke gjennom meg , alle respekterte meg selv
administrativ makt som utfører funksjonene i fengsel som
det er med dette når vi får noe vi må håndtere , er
deteierne av stykket , som er , eier de territoriet som
dominerer , tror seg slik de er pålagt å gjøre det som må
gjøres for å fortsette banen på lojalitet , uavhengig av
måten det kan virke, kan være, og at allevil være, men
det er en undertrykkelse som er diskvalifikasjon , når du
trener denne posisjonen tror det kan være mestere av
situasjonen , ikke resignert å være enklere og som har til
å leve , er prognosen for hva de har studert og
katastroferbegått, var ikke en, ikke to, ikke fire, ble
mange , svært varierende kalt dem korsfestelsen av de
mest elendig , men jeg hevet min moral fordi alltid på vei
oppover, det hele startet i min oppføring da jeg kom til
ipFlax var en ekkel , veldig hardt , jeg var full av sinne og
ønske om å vinne , selv tenkt på å kjøre bort hvis han
hadde mulighet til det , klarte jeg å holde meg , alt fordi
jeg kunne respekt for veteraner som var ip , og de varde
sanne pilarene for meg å lære liv i sølibat , guerreei ,
kjempet , jeg kunne, hvis det ikke var så ville bli glemt ,
alt minner meg , alle liker å minne meg , jeg ble
funksjonen bildet ble en mørk leder og kaldtvisste ikke
kjærlighet og det er hvordan jeg vant ære i kjeden , var
kalde handlinger som måtte lære å leve og holde seg på
toppen land for å vinne.Raskt demonstrerte lærere,
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arbeidere, vaktene og direkte til å hjelpe meg å vinne den
oppoverbakke kamp , følte jeg støtte nettopp har sett på
den tiden og prakt assistanse var barbarisk , det som
skjedde kunne ikke ha skjedd , snudde jeg djevelen imeg
selv , men ikke søker seg bryet bare ønsket å leve og
overleve , var tiden av tilstanden.
Isabel var skolens rektor navn der jeg holdt sunt og
hyggelig respekt fulgte meg alltid hjulpet meg alltid , men
senere kom til å bli et raseri i meg , men alltid respektert
.Og alt dette var på grunn av det sterke presset som ble
utøvet av det administrative systemet hvis navn var
direktør john g .Mannen som hadde kommet fra utlandet,
kom seg unna når den prøvde å drepe , hans historie er
kjent, hadde flere år med ansvar i forvaltningen av lin før
etter min overføring , jeg visste det før det var en mann
som kunne snakkevar kommunikator ble interessert i
faget , spilt såret meg kanskje feil av varamedlemmer ,
jeg var godt ansett i den profesjonelle syklusen , nivået
av kameratskap alle respekterte meg og denne regissøren
ønsket karrieren topp, det er , jeg er her for åherre , jeg
er her for å vinne for enhver pris , vil jeg være fint fordi
det var hans mål , blant annet kunne si mer .En av
årsakene han kjempet for var mer narkotikahandel , han
likte å hjelpe narkomane , men krevde en valutaveksling ,
leker med loven , hadde en push makt til å høre og
bestemme anvendelsen av prekære og betingede
utganger ogåpent regime , var ikke dårlig fyr, som går
bare til sin ikke- degenerert og jeg valgte den harde
måten den måten at ingen liker å følge, men jeg valgte å
følge , følg veien at jeg var forutbestemt , når du snakker
på destinasjon vedganger vi treffer, ikke gå veldig langt
fra virkeligheten , hadde mange drømmer som en gutt og
drømmer ble gjort et mareritt , en passasje i ørkenen
hadde spådd , hadde sett min fremtid , men jeg var alt
74

portrettert i en drøm , kom jeg til å haovervåking av
hekser som ble kalt slik , passerte meg drømmer fordi de
måtte passere , kraften av kvinnene var stor , hjalp meg ,
men nysgjerrighet vekker etter arrestasjonen min , hadde
jeg stor uenighet med min bror og ønsketvære bedre enn
ham , en sunn konkurranse , og han ønsket å være
akkurat som meg .På den tiden , vi pleide å gå på jakt
mot vann slanger til å sikte , vi ville spille snooker noen
ganger møtte tøffe motstandere , men vi vant alltid ,
visste jeg at han var god ;i dag er løytnant .Min far klarte
mer direkte støtte at jeg kunne gi , ga dem , hjalp ham i
trening , alt dette fordi at en separação.estamos i midten
av min oppføring lin , var modig , rett innenfor vaktene
quiseram-jeg vet bakgrunnen, var en normal oppføring
hvis vi snakker til miljøet de levde var det en etterspørsel
miljø , både vakter og innsatte ønsket å vinne, det fantes
en god regissør, Manuel , men var korrupt , men ikke
skade noenvar begrenset til å vinne og gjøre sin jobb , og
også bidratt i tre år vært under jurisdiksjonen til denne
direktør 1996-1999 , ble han fjernet fra stillingen som
direktør , men tilbrakte menighetsrådet president , men
aldri igjenkunne kvitte seg med det som hadde tatt ham
ut av lin , var en god mann , ønsket velferd for alle og
samtidig ikke skade noen hadde behov for å jobbe på
vingen b anses morderen vingen, fikk tilnavnet
drapsmann vingefor all infrastruktur på og mottar et
besøk i stua fallende vann var et resultat av mangel på
omfanget av infrastrukturen måtte være åpen paraply ,
fordi vi levde i en korrupt midler til punktregissøren godta
et jordet forslag for penger som kunne utforske den
generelle retningen av fengselsvesenet , fikk vekk vel ,
forslaget var basert på treningsfeltet av ordningen , det
vil si fotballbanen var gjørmete grusvei , Bue tungvar
kallenavnet det også kan du ringe esguiça , men det var
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bra også kunne gå, visste han hvordan å manipulere
systemet , hadde brakt korrupsjon utfordring er å bruke
den tiden som er igjen til midten av straffen for en dom
på 16 år, åtte holde tillithemmelig , men dette ville ikke
ende på den beste måten , fordi det var de som ble
skadet i tillegg måtte være en del av systemet , er
systemet satt opp slik at det må være en begrunnelse ,
og med det har gått opp enda et år , var dettredje året at
jeg var i Linhó kom den virkelige dilemma for korrupsjon
selger narkotika godkjent av toppledelsen , alle
manøvrert med beboer av deres tillit, var kraftig en
narkolanger som hadde mørbanket i livet med stoffet salg
navnetdet louis tårn , selv gjort et barn i kjeden , var det
et forslag om å gjøre selskapet hoppe og fylle posene
betalt crux , kom jeg til å bli invitert til å jobbe der ,
gjorde ikke akseptere det faktum at menn som var å
utføre denne funksjonengodkjenne betalingen i stoffet, og
de var med de pengene som snart ble overført via
datamaskin , det er da den virkelige problemet oppstod
manuel t .Direktør inntil da ;det var ikke mye å gjøre, det
var en undersøkelse av rettslig , det var målrettet mening
en forsendelse , vil vi rydde opp i vårt bilde, men ikke
klarte å fjerne alle gikk inn i retten av baren ,
etterforskningen av retts ble anklaget , og en enorm
mengde bevis ,men jeg var ikke vitne til , ble ikke engang
kalt for det , også ville ikke si mye , ville bare beskytte
babyen, jeg følte jeg var verdt mer manear årsaken,
kunne få noe ut av det for å holde meg taus , onde jeg
visstejeg vil betale prisen vanskelig å knekke.
Spurv vakt kom ut av fengselsvesenet , den amorim sjef
måtte ta tidlig pensjonering, manuel t .Klarte likevel å nå
formannskapet i et sogn .
Det var endring av retning, john g .Det var neste navn
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som fulgte i administrasjonen av ep Han hadde en
ambisjon for stor selv for den konteksten , hvordan de
startet arbeidene i menigheten til b ombygging av
forholdene , halvparten av menighetens ble stengt for
verker , var jeg i cellen med carlosvar sønn av mor til en
universitetsprofessor , var sekretær for rektor , men det
var en narkoman , fra tid til annen , stjal posen av
læreren for å ha penger til å konsumere , var en kronisk
narkoman jeg følte medlidenhet av hans vesen, fordiå se
deg holde miste, ikke kunne utvikle seg ble resignert til
forbrukeren, men det var smart , var en klok person bare
i menneskehandel svarte markedet er at de sendte ,
hadde problemer med dem kom for å be om beskyttelse
når jeg var med ham i cellen ,men det er morsomt ingen
noen gang fortalt meg eller krevde penger , gjeld han
måtte betale selv forsvart ham , men ble forrådt forlatt
meg en heroin gjeld til mannen som har den type slått av
gjeld, jeg akseptert og var denplikt , ikke fryktet fordi
heroin gjorde meg en være vill , total dominans , det var
derfra at jeg måtte ta et hardt liv å knekke , var
høydepunktet for min harme for å se noen lide fordi de
alle ga meg den grunn, hadde jegulike melee kamper ,
kunne ikke gjøre meg tjente jeg årsaken, alt de trengte
etter min støtte til arbeid og selge og er godt om seg selv
, hadde gratis heroin tilfredsstille meg fordi jeg hadde
spektakulære tall , var kompis, varvenn og forsvarte
årsaken, men hadde en veldig modig ting som ingen
motsagt meg selv å være i heroinbruk .De har alle lært å
respektere meg var gutta i livet til kriminalitet , alle visste
hvor vi ble plassert i midten , ble respektert selv hatet
meg , tilbød meg heroin for å gå studere, var den eneste
måten at de trodde jeg haddeå ha en sunn okkupasjon og
lære , var en videreføring av forbruket syklusen var
følelsen god, ble brukt, og tok meg viljen til å mate meg
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og ha sex , det var den ideelle måten å tilbringe tid i
sølibat uten megchatte med problemet med å ha sex og
fôr.
Jeg ble overført til jøder Dalen i 1998 , ble jeg tar en
snekker selvsagt ikke konklusjonen jeg nådd etter ti
måneder returnerte til Linen .
Jeg gikk direkte til straff regimet ble kalt 111 hard regime
, hvor vi forventer en undersøkelse som kan gi sanksjoner
eller disiplinære konsekvenser, betalt, betalte prisen for å
hevde en rettighet som jeg måtte var å ha TV, radiomen
for meg tok meg alt dette , og alle visste navnet han
ringte til min TV , hadde Susana blitt tilbudt til meg av
min mor , det var fantastisk fordi TV alltid hatt mobilen
min .Noen ganger oppfunnet , tok strevde til det, leide
det å konsumere makt i de dager da jeg følte meg svak ,
men hadde en uendelig kjærlighet henne, ville være villig
til å drepe hvis noen ødelegge meg , jeg gjorde det et par
ganger jeg ikke følervel .
Jeg kom inn 111 ble hørt av leder av kjeden , leder
amorim kommer av Mosambik , men portugisisk , en høy,
slank, men det var ikke dårlig fyr bare ønsket å ha
dominert territorium , ville det rolig , det er hvordan han
fortalte meg stoppersnakke på den måten , eller vi blir lei,
jeg sa ja kunne pisse var opp for det , var på den tiden
jeg igjen i sjef for kontoret, eller fra skrivebordet , var
allerede betjene mange år siden , den Baptist vakt ,drakk
mye , men ærlig , hadde ikke tenkt den onde ingen var
som sjefen , ønsket å ha en helse , ble jeg overrasket
over denne vakt , prøvde å angripe meg sviktet , de fleste
hadde noen vakter som var der på stedet, og så
PBXforvirring , rodearam- prøvde meg treffe meg igjen ,
de mislyktes , varte i noen minutter , men insistering av
dem var min styrke ble deretter kom en vakt allerede i
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huset til hans 50 år , Iron Guard , snakketmed meg , ba
meg slutte og ingen ville skade meg , men jeg hadde
allerede slått Johannes vakt og leder av kjeden, amorim
sjefen , ikke føre dem stor bulk , jeg visste at jeg kom til
å tape, så han fortalte meg , vil duhåndjern til sikkerhets
flagg , ble satt i håndjern av tilstedeværelsen av hodet,
han er bestiller , beordret jern vakt og kjørte meg til
sikkerhet flagg , sjefen ba meg ta håndjern og ba meg om
å komme inn i cellen , somville være trygg ordning inntil
etterforskningen er fullført.
Ærlig talt , jeg fikk om mannen , var mannen var sjef,
sette et eksempel , som de institusjonene som
representerer krefter undertrykkelse , må være godt
kontrollert for alle, slik at alle føler seg bra.For meg var
det den mest menneskelige hode jeg møtte , stokk straff
som ville være logisk , vil måtte betale for selve
handlingen , men også vant sin respekt , dro opp for å
bryte inn i direkte liv , måtte overleve selv innenfor
kjedenvi lever , heter det stedet ugjestmilde , være
identisk setning selv, til et sted hvor det er ingenting , vi
er i live bare for å leve , men vi må tro , hadde hørt
drapet , fulgt opp flere mareações , detteordet er slang
for bruk i kriminalitet , det vil si nøyaktig mord , så jeg
hadde begått noen situasjoner som neppe kan falle i
fengsel , sammen med rasta hugo , rasta kallenavn er
inngått med 16 år i kjedenlevde i den ungarske nabolaget
, jeg møtte ham på et tidspunkt da oppfylt en straff i
sikkerhets flagg , så jeg en ung mann hadde allerede et
par år med lin , og fanget en kontakt det gir meg en
sigarett
,
men
overlot
tilse
fordi
vi
var
muitashorasfechados
,
foiumconhecimentode
omstendighet var en tid , vel hadde sett ham der , han
var der på vingen b , et mord vinge vurdert, var han i
menigheten , en rolig vinge , plassert innsatte som jobbet
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og ønsketvære rolig i fengsel , men det var forbrukere,
forhandlere og det var en som er fortsatt fast som navnet
er dauphin , forklarer jeg hans historie , kom han til meg ,
så raskt at første gang jeg møtte ham , var skarp, chavalo
god , men han hadde tatt en vill barndom også , forresten
foreldrene gjorde, dateres tilbake til Cape grønn , ser meg
et bedre liv , de historiske båndene som eksisterer i
kunnskap og sett på som sådan hadde hardheten av å ha
levdikke ført et liv som var veldig enkelt , måtte leve i
den ungarske nabolaget , et nabolag med folk stort sett
kommer fra Cape Green, bygging av husene var ikke
veldig bra, men de tilbyr de minimumsvilkårikke sove på
gata , haret tak , for mer elendighet å være hadde
utdannelse , ble husene holdes rene og hadde sin egen
hushjelp som hadde en skikkelig utdannelse , men det er
, det var sosial ulikhet , måtte jobbe hardt og disse
menneskene er gode mennesker , likte

Men kom til å vare mye lenger, fortsetter den dag i dag ,
men han da også allerede konsumert heroin , og det er da
jeg husket jeg hadde sett ham i kvartermester , hvis det
var mørkt -business , det svarte markedetalt er i orden ,
siden ingen skader noen, var en gal tid realisert ved
første blikk at gutten var smart, hadde en sjel , sin
opptreden hadde en stor rasta , vill men godt behandlet ,
det var bildeførste gang da jeg så ham , og innså at det
var en gutt i samfunnets øyne , ble sett på som sådan,
den fredløse , den mann som lever på randen av
samfunnet , men vi alle liker å ha en garantert velferd
foross at vi kan sikre , for vi kan beskytte vår velferd ,
menneskelig likeverd som er verdig til å si at vi alle leve
med alt dette vi skaper , men vi vet også at det godt går
hånd i hånd med det onde , hvilke tiltak somdet kan
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oppstå bringe den harde måten å leve , hadde han blitt
overført fra vingen langs vingen b , var i cellen ved siden
av meg , var han med den lille bit i cellen , den andre
kappverdiske , sint også var allerede i cellenen tid etter at
møtes , visste at han var i cellen i lang tid allerede ,
skulle ha forskjellige historier senere fortelle historien om
den lille biten som morgenen etter natten av overføringen
tøddel tilbake til avdelingen ,hadde gjort en avtale med
den retningen , samarbeide får inn den andre leder av
oksen , er et annet uttrykk også brukt i slang som betyr
la den andre hengende, for ham å redde , ble ingen skade
sett var i midten og dávamo- oss godtmen Hugo var på
vingen b , den kvelden vi snakket for Pudemo oss kontakt
vinduet så vi var veldig nær , og jeg har hørt mye støy i
cellen , fanget min oppmerksomhet , innenfor kjeden må
ha oppfatningen av fare er atsom gjør oss leve og som
hjelper oss å vinne , bringer oss sjelen av mangel av
vesen, sjelen som vi alle liker å legemliggjøre en sterk
sjel full av mot og dyktighet og utspekulert.
Den kvelden før neste morgen vi snakket gjennom
vinduet , som jeg hørte støy spurte:
- Hvem er det?
Han hadde hørt støy skjedde , fortalte han meg :
-'m Hugo , jeg er her mer tøddel .
Det var veien for sanksjon , det faktum at de hadde
begått den dagen som ble overført til avdelingen b , ble
rutine var da han fortalte meg når de åpner dørene i dette
tilfellet cellene bli med meg til avdelingen , men
fortaltemeg til å holde seg i ro , men jeg tenkte , dette
var hugo , var stjernen , var mannen for øyeblikket, var
avhengige av heroinsmugleresom kreves for å gi det uten
narkopenger , var et must, krevde han det, enopprørsk
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gutt fra en stor måte , det er da overfallet skjedde, dro
jeg døren åpen ikke gå ut , men jeg visste at han ville
komme , jeg visste at han hadde hatt noen kull på
vingen, slang ord også kull, som kan forstås somi
sjargong av kriminalitet en rutinemessig hendelse av
turen i regnet blir våt .
Etter at han forlot cellen , gjorde mitt vanlige rutinen med
å ta frokost , så gå tog , går på skole , gå på skolen den
morgenen frokost, rart å ikke se dem fordi min rutine var
dette var å søkeogså, var avhengige av , men ble ikke
helt avhengige av , men hadde allerede gjort et ran og
hadde presset litt penger i løpet av formiddagen kom for
å fortelle meg , guttene som var også forbrukerne ble kalt
pirajaer , søker liv på en måtemer ærlig, men alltid
misvisende fordi avhengighet også førte dem til dette,
Hugo var for sikkerheten flagget med den lille bit , men
dukket opp en annen Zé ball , angolanske levde i chelaer
aldri hatt god " feeling" med det fordi duhar gitt en
overtrekksbukse , den høye nabolag Emílio og han ønsket
å stjele Emílio , visste han at buksene ble min hadde
forårsaket meg flere ganger , men jeg har aldri kalt, ga
aldri betydningen de hadde en stor kamp Emilio
nabolagethøy vokste selv der på toppen nabolaget var
frekk , var de samme skapelse og han ønsket å forsvare
det enten var min, ønsket å forsvare æren av å være
sneversynt form av en barndom tilkobling , deretter
etterfulgt av flere andre, profeten , også avnabolaget , og
det var det som ga stor kamp :. Zé ballen var robust
veide ca 90 kg , Emílio var en tørr mann , afrikanske
typisk som var tynnere forsvarte æren , møtte
situasjonen , Ze ønsket- ballsending av 3. etasje var der
vi ga den diskusjonen , det var ikke lett , men han visste
at han hadde utspekulert å leve og å overleve spørsmålet
.Etter at ballen Zé har tatt buksene drakt og være
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sammen med dem i hånden , diskutert ;Jeg visste at
Emílio ville vinne , men jeg trodde aldri det ville ende opp
som billy ball ønsket å sende ham i 3. etasje , grep bena ,
Emilio gjorde det du har lært , i sistnevnte tilfelle , jeg
som har meglagre , grep nakken hans tvunget til å bryte ,
det vil si, det øyeblikket du ta tak i nakken ikke stor , det
hadde et rekkverk ansikter eller går inn i cellene , uansett
hva det er, og ikke tilbyr god sikkerhet , i dette tilfelletble
den uforutsigbare , fra første øyeblikk jeg trodde de skulle
falle , som er spådd å forutse handlingen, men så tenkte
jeg og hadde fortsatt noen sekunder etter å se og planlagt
og trodde det ikke ville skje , men det skjedde,Emílio grep
nakken og ikke la gå mer , og tvinge ballen joe gjorde,
har han kombinert to monumentale styrker, ikke stikke av
når det er riktig , det har alltid vært vår utdanning , falt
fra 3. etasje til tankenskadene var større , selv om noen
av dem kan dø i den situasjonen, men heldigvis ble
reddet , grunnen av makt alltid vinner jeg tror det er livet
, jeg nå kjørte litt til emnet , for å forklare alt slik det var
gjortinnenfor denne sammenheng at vi vil alltid møte folk
, la oss holde kontaktene fordi de er hva hjelpe oss å
snakke å diskutere situasjoner er alt fint hvis sett og gjort
på denne måten , kan vi selv har et liv knyttet til
narkotikaavhengighet , men vi følervel , fordi vi er
avhengige av narkotika , men vi er mennesker som
diskuterte emner av svært varierende temaer , fra de
mest banale tema , fra de enkleste som fotball til mer
vitenskapelig , leser vi nok slik at vi kan diskutere senere
, har alltid vært vår sterke ble lest, nå og igjen mer siden
her bare ønsket å vise hvorfor jeg si jeg aldri hadde god "
feeling" med billy ballen, ballen ZE venstre arm , den
Emílio ikke skjedde noe, var uskadd , men det var dagen
sovertil sykehuset for forebygging.ZE ballen var fortsatt
ca 3 uker i fengsel sykehus , de satte ham i armen platina
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, var den mest sykdom han hadde, jeg var oppriktig glad
for å se at kom seg unna , tilga jeg deg handlingen, men
jeg vet at jeg alltid fikk en grudgemeg , men klart, jeg
forstått situasjonen , la ham gå .
Det var den dagen i morgen , kanskje ville være en 11
am også Zé ballen hadde gått til sikkerhet flagg , jeg
visste at Hugo var med ham , hadde sett ham et par
ganger , var i sikkerhet paviljongen førte til
sanksjonerstivere fengsel betyr kalles halt , er isolert ,
trenger ikke å ha noe av cellen med mindre de
grunnleggende tingene , teres et håndkle , en teres ark ,
teres en bok å lese , kan du ikke ha lightere celle, og du
er stengt23 timer i døgnet , er det alltid vanskelig å
overvinne , men bare for oss vant til disse sanksjonene
fordi vi har gått denne før , bor i straff , straffen være i
lever den situasjonen, men liker ikke å leve sånn, vi
vissteat de som går i regnet blir våt .
Alt ondt var dette, og ha gjennomført straff og ting ville
bo på den måten , men ikke i den hugo overgrep
knivstukket to ganger i magen Dauphin , behandlet den
dårlig menneske , å stjele små , noen gram heroinog ca
30 historier, ville være ca 10 gram, en mann som ville
betale prisen for deres dauphin kallenavn, potene , poter
fordi han ble arrestert for overfall på toget , gjorde en død
, ble mye prat om og kjent på den tiden, et angreptopp ,
fordi det involverte en masse penger , det var en ublu
beløp på den tiden ble konvoiene som frakter pengene fra
bankene mellom Sintra Lisboa.Angrepet skjedde selv der
utenfor Sintra tog Lisboa og det var en død mann , men
de kunne aldri bevise at det var han som begikk drapet
på forbrytelsen , var aldri i stand til å bevise at han var
den virkelige lederen for drapet , men ble dømt og
overhans fengsel reisen tok flere raid som du kom og
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fanget stoffet , gjorde han ikke gi stoffet til noen seier,
det vil si, han solgte , han holdt stoffet selv , han
arrangerte safe inne i cellen , bare ved en chibadela de
kunne detkommer, men dette er for nå .
Som han hadde den krabbe kallenavn ble gitt at
kallenavnet ved å ikke spinne noe til noen , ikke gi noen,
vet han at en hånd kan vaske den andre, det er , kan det
gi seieren kunne hjelpe nårfolk spurte ham om hjelp og
hugo var en tøff gutt ble klamrer .Det fulgte en sekvens
etter disse hendelsene , ble dauphin overført til Coimbra ,
liten bit igjen av jøder , men jeg også;ble i 1998 mer
riktig 27. juni hadde skilt meg fra hugo han var i en
annen celle , det var faktorer som førte til å gjøre det ,
andre egne følgesvenner som søkte var pirajaer , fordi
hver dag ranet ca 3040 gram røykere og forbruk , tilt
mengden fordi de alltid er orientert , kalles sekvensen av
narkotikaavhengighet og var deretter da han forlot den
lamme, vi bestemte oss for at vi ville bo i samme celle ,
men disse pirajaer alltid snakket stygt om megfordi dem
jeg var mer av en hump i veien, hadde tatt dem
slingringsmonn fordi de visste at jeg var den virkelige
tispe , tilt venner fordi han visste å gi meg de levende.
Han kjente meg gi til situasjonen sammenheng med
gemyttlighet og det var disse menneskene som levde slik
omstendighet med meg i øyeblikket, sa de onde av meg ,
snakket stygt om meg , alt for å få nytte av hva ungen
arrangert, ønsket oppmerksomhet påog de ønsket å ha
søkelyset på dem slik at de kunne være de er gode, det
er, har alltid tatt surfe , det gjorde jeg ikke bry deg med
visste det at livet var som alle ønsker å være godt og
være takknemlig for din inntekt for fordelenegen , men
ble alltid de jeg noensinne trengte , de også trengte meg
, blir vi et samlet kraft , det er, er forsikret hvis de ønsket
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noen ville angripe vår hjelp , men det vil også måtte
betale, og det var den gangenjeg ble overført til å ta et
kurs i jødisk dal , allerede hadde to eller tre måneders
drift når rasta Hugo ble overført til valley of jøder kom jeg
fikk ham som en bror , for vennskapet som allerede
hadde med ham , er det fire vinger idalen jødiske vinger
a, b , c , d , fant jeg meg selv i d, var på avdelingen med
dauphin allerede hadde blitt overført fra Coimbra til
jødene dalen og det er da jeg sa til hugo hvis ønsket å bo
i min celle ,han ønsket , men det var en annen sak at han
var redd fordi han allerede var i ferd med å drepe dauphin
i lin , foruten å ha gitt ham to stabs ønsket å sende
mannen i tredje etasje ned her og hans fetter , bento ,
forhindretå gjøre det, men han ville ikke bo hos meg i min
celle , ikke fordi han ikke vil, men han fryktet hevn av
dauphin , hadde allerede gjort flere ting i fengsel , hadde
respekt , var en mann som lett ble hevnet kjent som
sådan, menjeg fortalte ham til å glemme at mannen ikke
vil lykkes deg , ingen vil ta hevn , hadde et godt forhold
til dauphin fortalte ham flere ganger at jeg ikke liker hva
de gjorde med ham , og han hadde fortalt meg at han
hadde allerede glemt.
Jeg tok kurset, og disse overføringene kom fra en seiler
som skjedde i Linhó rasta hugo og kadettene ble anklaget
i en drapssak som skjedde i kluter.Vi var veldig ung vi
hadde kommet lin kunne nevne navnene på dem alle ,
men jeg vil ikke bare nevne navnene på noen , den lille
bit, Johnson , den ekte fotballspiller , representerte alle
valg kjede hvor han var eller hadde gått, tonimåke ,
hadde blitt overført ved også å ha gjort flere overgrep i
Linhó menneskehandlerne , ble også ze tIL, hadde dette
jeg levde nok med ham , ble ikke arrestert , bodde
sammen med ham under samme tak , med
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umasraparigas , chavalas jeg haddemin han hadde sin .
Men nysgjerrigheten til denne historien ble snudd for meg
, gikk med en jente som spiste hest og hun prostituerte
seg opp for den saks skyld var de to prostituerte , ikke
liker å leve avhengig av en kvinne , men jeg likte det så
langt som å leve med det .Jeg bare konsumert kokain på
den tiden, tok ikke veldig godt hun heroin og kokain ,
men holdt forholdet , likte henne og tó Zé og ana var
også narkomane og nysgjerrig av denne historien er at
jeg alltid har sagt til Til Zé for ham å forlatehesten, alltid
sa han ikke ville bruke heroin , senere kom meg til å
hengi seg til kjeden og i den tiden jeg var i jødisk dalen ,
var det den rasta , den lille bit levd opp gode tider , det
var rikelig med massevis av materiale imarkedet , det vil
si det var mange av narkotika og jøder Valley er en
respektert kjede , der mange menn dømt til maksimums
setninger og har alltid hatt et rykte for å være en farlig
kjeden, har alltid eksistert , og det skjedde drap, så det
var en kjede meden tung berømmelse .
Så det var en mye materiale på markedet ønsket å selge
til være utstyrt med mer materiale , det begynner tvisten
mellom dauphin og den virkelige Pinocchio fant seg selv
arrestert for internasjonal narkotikahandel , var
hovedmannen og som mannen hadde allerede en rekordi
de nordlige kjedene sør i Portugal , og det er da i gang
igjen ikke vil se eller vite.Den Pinocchio betalt til hugo
mye medisiner å slå dauphin , han gikk det voldsomt
overfalt mannen i garderoben , alt på grunn av
misunnelse ;Dauphin solgte de større pakker og deres var
svakere , det er grunnen til Pinocchio betalt for å slå
dauphin .
Det var en hendelse som ikke var veldig hyggelig , men
tiden er inne , men hadde også en intern register og
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hadde allerede tjent flere straffer , begynte jeg å få
problemer , begynte jeg å bli jaget av en Marcão
kallenavn individ , fant han seg fangetfor mordet på sin
bror , og hvordan jeg trengte å røyke hver dag begynte å
lage samlinger og var en av disse samlingene som Marcão
dukket opp , ønsket ikke å la meg ta pengene , fant han
rett som det var mer enn årjeg syklet meg i baren som er
ønsket å unngå meg ikke å ta penger fra samlingen fordi
han var også der for å motta penger .Vi hadde en
utveksling av ord i som viste han den fysiske makt , men
ingenting skjedde jeg gikk ut med om jeg penger , bare
at det var begynnelsen til å gjøre en fiende , kom jeg til å
gjøre en fotballkamp der var involvert et volum påtobakk
for det laget som vant , var han i motstanderlaget jeg
fant meg selv å spille med gruppen som hadde kommet
fra lin , ble gruven laget av toni måke, Jorge, til Joe louis
og utøverne , og vi visste at vi var og lekønsket vi å vinne
, selv om det måtte undervurdere motstanderen , og det
er hva som skjedde , vi tapte , vi tapte kampen fordi jeg
var leder av spillet , hadde engasjert min TV på grådighet
å gjøre et volum , han hadde begått ved Ramon ,sigøyner
, hadde lange poster var en mann truffet i midten , som
ikke ønsker å miste sa ikke betale , de chatearam er alt
meg og krevde tobakk volum, men tidde , det var da at
denne fyren Marcão fortsatte åønsket å si at volumet og
akseptert fordi de hadde ingen grunn hadde blitt
kombinert i spillet , var en idrettsutøver , alltid kjempet
for retten og for å unngå problemer når så måtte
unngå.Fortsatte, men denne fyren alltid fortsatte med å
prøve å provosere meg ;Det er en dag som jeg var å gå
til kurset av snekring, var grunnen til at jeg hadde gått dit
for å jøder dalen , den dagen det uunngåelige skjedde ,
vakt var meg åpne celle , var det sjelden jeg får
cellen,men den dagen var frustrert , ikke hadde røykt nok
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stoffet var å forlate graderingen å stige til kurset og vil
dekke synes for meg Marcão , ga meg et rush fordi som
var frustrert og som det hadde vært en historie ,
provoserende lagtmeg , jeg gjorde ikke nøl desferi en
trøkk og han reagerte , men hadde ingen sjanse hadde
allerede studert , var en fighter, men var desperat etter å
provosere hva som skjedde , var oppsiktsvekkende, dvs.
ikke oppfylle noen straff fordi han var der den dagenleder
av avdelingen, Eduardo , var hans navn , en mann rundt
seks meter høy, fysisk sterk , var en ærlig mann , han var
en rettferdig mann og lot det bli med det.Jeg fortsatte
selvfølgelig alltid oppmerksomme på eventuelle angrep
fra hans side , fordi jeg var klar over at han hadde tatt litt
tid å provosere meg , og som sådan , precavi meg , hva
vi alle har instinkt , sunn fornuft kalt kvinners sjette sans
, menogså mennene har.Den sjette sans er det uventede
, er å vite hvordan du skal spille og vite trivsel og respekt
, ingenting skjedde etter det , prøvde jeg å følge ledelsen
, men kunne ikke fordi mitt hjerte var sterk , ble forsikret
av hugo rasta , en av de mest respekterte menn itid at
jeg levde i sølibat , anses ikke bare det første fordi det
første , jeg ;alt han har lært , motet han viste , som jeg
hadde hatt mot og allerede jeg hadde gått , absorbert,
absorbert mot til å vite at det var en kriger , en lojal
mann , en poet , en mann som likte poesimen selv at jeg
var bedre enn ham .Jeg vil gjerne høre , jeg komponert
mange vers , en dedikert dem til ham , var jeg den beste
, var den karismatiske figur av de tider der kjørte han ,
var skarp , var sterk , det var ubebodd , fikk hevn i
midten , der hun bodde sammen med resten
avfangebefolkningen , fanget mange, men det var alle
fredelige mennesker , folk som jobbet , men ikke meg .Da
jeg sluttet å jobbe og tok kurset , ble jeg hva vi ikke
ønsker å bli løven av mørke, jeg returnerte til lin , det er
89

når alt har kommet for meg fordi jeg hadde kommet hjem
hvor jeg hadde vært og hadde mestret ,det var en
bekreftelse av min eksistens , gjenfødelsen av området
jeg noen gang hadde hatt i det huset , fordi han hadde
holdt respekt , det var vanskelig å knekke , så jeg
bestemte meg for å se etter de enkleste måtene å
overleve den vanskelige at jeg fant.
Det er en sentral kjede av Lisboa , ligger alle slag, jævler
som finnes i livet , noen har slått til kriminalitet ved en
tilfeldighet , andre har slitt kriminalitet ved bevissthet ,
var det alltid god faktor og godt , ikke frykter ingenting,
men megsamme som det allerede hadde gjort alt fra å
være god , vennen, beskytteren , den conciliator , som
forstår alle situasjoner , de var bitter , som ble sagt av de
som desabafavam meg , for jeg følte stor medlidenhet ,
haddetatt følelse av enhet og ville ikke gå i skuffelse .Jeg
gikk på min måte å få en betinget , men hadde fortsatt
litt tid til å dra nytte av den betingede , jeg tok en
beslutning jeg vil ikke gjøre noe som skader meg , men
jeg vil arbeide for frihet , ble komplisert fordi alle møtt en
god kommandostrukturert av den retning , men jeg kunne
ha vunnet alt med den retningen.På den tiden aksepterte
ikke at grunnen til at ble tatt av denne retningen var så
vanskelig , var et autoritært regime , for det var ikke til å
godta ordningen , som er ment å bli kvitt raskere kjeden,
men har blitt enda vanskeligere, men jeg forlatertil
senere lesere , slik at de kan forstå hele en rute som ikke
lei av å gjenta , vanskelig å knekke , samt var
overgangen manuel t . ;regissøren at jeg hadde funnet ,
ble erstattet av john g .Mannen som hadde kommet fra
Macau , en tidligere inspektør av rettslig , en mann som
hadde levd et angrep av mafiaen som ble etablert i Macau
, kalt 24 karat , var det noen døde vakter på jobb fordi
det tilhørteden portugisiske administrasjon , så hvorfor
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sende forsterkninger publikum til å tjene nasjonen .
Han led angrepet , rømte , men hans livvakt ble drept ,
rose, kom til administrasjonen av lin , rettskaffen mann ,
han likte meg da han så meg , han sendte meg vite at
han hadde tillit til meg , men jeg ikke bryr seg fordi han
haddeoppfatningen av transformasjon av å bli ansett meg
selv kongen skorpion , en som har gift i blodet , kalte
ham og for ikke å ringe , jeg mistet .
Begynte et minimum straff i bolig celle , var en straff , det
var ikke vanskelig , ble ansett som en svært vanlig straff i
omgjengelig tempo innenfor kjeden , men for meg ble det
et mareritt , godtok ikke denne straffen .Direktøren john
g .Han gikk til min celle til å snakke med meg , for å
hjelpe meg , godtok ikke slik hjelp , mistrodde troen på at
han hadde, som var rett, krevde han til gjengjeld et
direkte samarbeid om hva han ønsket å vite , var jeg ikke
villig til å gjøre detfordi det var aldri meg samarbeide i
disse tjenestene, men det var hans utsagn om hvordan
han var en god mann .Denne straffen , det verste , hadde
tatt to psykotrope kom , til vinduet mitt var: jegeren ,
den Chibanga og piraja , var jegeren som ga meg de to
psykofarmaka , tilbrakte en tjeneste utdannet, ble
mannen som hadde megtatt for å være i straffen celle ,
Sampaio var hans navn .Siden effekten av psykotrope var
fortsatt i meg , provosert meg se Sampaio pasning foran
min celle , forlot jeg hele cellen , fikk fyr på madrassen ,
jeg dro, da vaktene prøvde å hjelpe meg , jeg løp bort,
gikk jeg til verftet , fangeten pinne og to steiner og hadde
skrevet i sin høyre arm , hevn , grusom ønske .Den dagen
var villig til å drepe vaktene eller hvem det var som fikk i
veien for meg , men de var smart som alltid , kommer
snakke med meg , hadde de ingen annen utvei , fordi de
visste at jeg ble rasende og hadde en hel fløy tilforsvare
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meg hvis jeg så proklamert , men jeg var ikke på min
konto , hvordan ikke kunne slåss uten grunn, etter noen
timer jeg akseptert innløsning , det vil si den perioden
som endte forhandlinger og så jeg egentlig ikke oppfylt
,akseptert at de ga meg 20 dager i disiplinær celle , er at
halt fordi det var der jeg møtte alfredo m . , PSP , den
tidligere goe , trickster var trangsynt , tok staten å holde
kontoret som sådan , for å starte funksjonen imafia, var
en hard mann fordi han allerede hadde blitt veid
gjennomsnitt boksing mester , visste det godt , og det er
da , når jeg falt i disiplinær celle , hadde en episode som
ikke vil, og at du kunne ha tatt sitt liv , somhadde historie
med svarte som hadde kommet for å møte disiplinære
sanksjoner , var en vill tid , jeg allerede visste hva som
foregikk om vellykket og hadde sagt høyt at jeg ikke ville
papar slikt nummer blir slått av ham ,fordi den retningen
var tvilsomt , ble gjort mafiaen av alle svarte som falt i
straff og hadde begått eller tatt noen straff på grunn av
mangel på respekt vaktene eller tjenester, ansatte eller
retning , ville betale med alfredo m . , hadde det vært exPSP , tidligere politimann , visste at mange av dem, og
jeg kjente ham som sådan , men å proklamere høyt og
snakke direkte til det marine , ga meg stokk, jeg falt i
straff , jeg visste alfredo m .Ville ha meg , men det er der
jeg var galt.De forsøkte å drepe meg når jeg ledet til spa
for bading , mislyktes, var sammen med ham to flere
politifolk for å beskytte det har ingenting imot meg.Det
var den gangen jeg viste vilje min grunn til å leve , hadde
blitt innprentet av et spørsmål om å være sneversynt ,
fordi jeg hadde bodd i nabolaget .
Tidlig mistet min far , jeg ble voksen tidligere, kom det til
å bli reflektert i livet som deretter tok , det er er erfaring
er transcendens av fremtiden , hun faller på livets vei for
opprettelse og når det er vanskelig , er vi pålagtå ha en
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mer alvorlig utdannelse , tidlig bak det beviselig ingen vil
ønske .
Det er da jeg hadde passert den fasen av Marcão , det var
da jeg begynte å ønske mer grunn , måtte ha en
avgjørelse til partnernivå og retning , men jeg visste at i
midten trengt overvåking som ble komponertav vakter og
ledere , fikk den, må komme og trenge et annet vesen ,
men det var ikke noe mer enn et vesen som meg , noen
ganger er det et spørsmål om muligheten, jeg prøvde, jeg
prøver og prøver å få sjelen til den portugisiske, jeg er
nededen portugisiske rase av modig rase , har befalt
verden, det er arvelighet er åpenbar.Noen ganger gjør vi
følgende spørsmål , hvorfor vi eksisterer , hva er vi, hvor
vi bor, er saker som bringer tvil til å leve , men vi vet at
vi må vinne , var klar til å være så , jeg gikk på min måte
fengsel , senere etterMarcão av kampen ble etterfulgt av
utseendet av konsern komponert overvåkingstjenester
kalt fengselsvakter , jeg fikk gode mennesker , jeg fikk alt
, men ærlig talt de også ønsket å leve , aldri ønsket å
skade meg , og jeg ønsket å ignorere , det er tidligikke
lært at du ikke alltid kan vinne, var et ugjestmildt sted ,
et sted hvor livet var verdiløs , hadde ingen interesse i å
verdsette den sanne betydningen av mannen som ikke
tjener .
Tjene, tjene alt han hadde å tjene, jeg var lydig , jeg
visste i politisk makt , sosial makt , det er den
undertrykkende makt alltid én ting vi må vite hvordan du
skal tilgi .Jeg kunne ha vært en helt hyllet av dem ,
returnere verdien av jøder for å bli utvist fra kurset , retur
av jøder dalen , lin funnet samme ledelse fordi de var hva
jeg ikke ønsker å finne, opprør meg mot alle oddsfor alt
som hadde gått, det var gjort , levde jeg med alt som jeg
kan ha å gjøre å ha for å overleve alt han kunne møte
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fordi fiendene var kraftig var forbrukere av alle maskiner ,
ble kalt pirajaer , dvs., måtte overleve alt, det var den
diplomatiske delen , etablering av relasjoner , det vil si vi
har en lærer , har en assistent , en psykolog , en lege og
en advokat , som er til oss at hvis det er egentlig ikke noe
å
si
.Bare
leve
i
øyeblikket
for
øyeblikket
omstendighetene er enkle mennesker som er innhold på
vilje og jeg elsker, platonisk kjærlighet som forstyrrer i
midten av å være , i dette tilfellet en mann, hadde
allerede hadde alle gledene i livet , kjærekvinnen er
fortsatt i mine tanker i min sjel i mitt liv , var en intens
lidenskap , de mest varige relasjoner som kan eksistere ,
som er utvidet.Kjærlig , morsom , er kjærlighet blir
behovet for å elske å være på vilje til å overleve
.Rapporten er retten til den siste tilstand av å være, som
alle visste meg , ønsket de å sette meg på prøve , jeg
møtte alt som måtte møte siden de verste mareritt , vi
lærte før sengetid historier fortalt er det far og mor ,slik
at vi kan leve i harmoni og trivsel for å råde trivsel og
strøm vi bevare gaver av arvelighet fra de tidlige dager
for å være , selv om det er alt absorberes av størrelse, er
den enorme enorme hvis vi snakker om ekteskap ,
likeverdrettigheter blir .Vi har alle blitt belastet på et
oppdrag , det vedvarer , vil fortsette å vokse , fortsette å
se den vokse , med klo , nøyaktighet av handlings
øyeblikk , for at jeg må ha nøyaktighet .Det er med
tilgivelse , livet fortsatte som det måtte fortsette og fikk
ærlige mennesker , sant, alt var flott , jeg fikk folk i stand
til hva som helst , ble bestemt til alt fordi jeg var ment å
leve som de hadde, men de ønsket å være smartere,
overtok dem i det hele tatt , jeg var i stand til å
kombinere sin kløkt til meg av min visdom , var skarp ,
men alltid ønsket å være mer enn jeg , men jeg conjuguei
deres kløkt, lærte å spille , spilte også med kjennskap til
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dem med min.Fortsatt lever i sølibat , lukket , var en
vanskelig tid , ingen skjønnhet som jeg kunne se, ingen
medfølelse at jeg måtte ha , vet du at banen var en
permisjon .Jeg har aldri ønsket å såre noen, ville bare la
meg leve , så jeg gikk inn i kamp som var konstant, siden
alle av dem var sterke , de var alle vesener , men jeg
ønsket å vite det , og heller ikke hadde noe å gjøre med
resten av historien som vilpassere.Var vanskelig for mine
følgesvenner , alle av dem , valgte ikke noen ønsket bare
å holde hierarki fengselet og holdt alle adlød meg som jeg
ønsket , men jeg også la dem leve var på min egen måte
, jeg medikament for å røyke , og dekunne gå bra , noen
mennesker gråte meg til å stoppe fordi veien var modig ,
en hard måte å gjøre inne i fengselet , hadde ikke noe
annet valg , det var ikke unnslippe , vinne eller dø .Det
ble gjort av en overbevisning om at jeg tok , jeg kunne til
tross for alt dette , finner den harde måten , jeg visste at
jeg kunne forlate midt i setningen , ville vite at det også
kan forlate på slutten av setningen , snudde alt, eller ikke
bryr seg ,fordi det var bra, hadde kjede under min
kommando , var alle mine lagkamerater, det er da jeg har
rystet meg mer av følelsen av velvære , visste han hadde
allierte.Jeg gikk på banen for onde , ble tolket som sådan
, tenkte jeg meg løven , men var avhengige av heroin ,
en vanskelig ting å gjøre , å konsumere.Jeg gikk inn i
kampen , kampen at det ikke er like, møtte jeg :
dommere og lærere og assistenter , hode vakter, dratt
noen ganger med dem , men det var ikke mange, men
ikke
nok
til
å
si
at
han
hadde
rett,
for
oppfølgingsspørsmålbrakte meg et problem , det største
problemet av alle vesen , jeg er eller er ikke , ønsker eller
ikke ønsker , det vil si alt som vi kan håpe , var en
videreføring av alt , han hadde lært , enda bedre , hadde
levd et
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Jeg ble hva jeg er, en å være ydmyk, felles plattform som
vet hvordan de skal leve , jeg betraktet en type , en som
går og har å mate , ble jeg den sanne fe aldri møtt kjeden
på samme måte , ble jegperfekt drapsmann enhver
situasjon som det var å leve , og de visste at jeg var villig
til å drepe for å leve , som alltid valgte den virkelige slag,
en som dominerer alle situasjoner , jeg sverget til meg
selv at jeg ikke ville gjøre dem skade hvis de ikke gjør
meggjøre ondt .Gå på, rasende , alltid oppmerksomme på
alle bevegelser, eller reaksjoner , være de som de var,
globale partnere , mot nivå altomfattende hele vesen i
verden av rettferdighet , for alt det jeg har betalt en
vanskelig pris å betale foralt dette ble alle satt i mitt
tilfelle , alle visste meg og jeg visste også alt , var
perfeksjon av spillet, var unionen , foreningen av de som
bor og er i daglig kontakt med befolkningen , uavhengig
av situasjonen ;Tiger som det var kunne ikke tilgi , de
fryktet meg faktisk var respekt for meg, det var ikke noe
å gjøre , vi snakker om et fengsel , er det snakk om mye ,
har en verdi som er vanskelig å vinne, frihetmed mindre
vi ikke trenger å gå gjennom de mest vanskelige
situasjoner i livet viciações , habituations som kan bringe
overdrivelse når vi snakker om forbruket, konsume Somo
vesener som sådan ble den uovervinnelige dyret
autointitulei meg løve , kjempet like dyrmeg med visdom
enda mer vanskelig , men jeg kunne ikke tilgi .
Han visste at det var mange barn av mor og livserfaring
hadde vært annerledes , noen var barn av gode
mennesker og andre var barn av fattige mennesker , som
alt dette jeg bekrefte tilstedeværelse av alt at samfunnet
har å tilby, la gålignende situasjoner gjør ingenting , hver
og en må trivsel , vi lever i et samfunn hvor alle ønsker
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god , men det er skjønnheten av å se den neste , nærhet
, hvis du kommer med rett, vil jeg få deg godt , hvis du
kommer med onde, onde du motta og du vil ta med alt
fra all min ondskap å være, men jeg vet også at jeg må
gå , kan jeg ikke være så vanskelig , de er mer enn s
mødre , måtte jeg også respektere, utplassert en regel for
alle ervel vitende om at forbrytelsen vedvarer og behovet
er stort , jeg falt inn i hendelsene , jeg ble den såkalte
narkoman , som forakter alt , men hadde verdi og ble
anerkjent , ingen , ingen ville savne meg respektere
uavhengigsvakheten han følte på den tiden .De jublet og
respekterte meg , ønsket mer fra meg , måtte være
eksempel , måtte være snillere , mer mild og kjærlig .
Jeg betalte prisen for ikke å vise dem hva de ønsket å se
meg , jeg var vanskelig , jeg var frekk , var jeg alt i favør
av min beslutning , kunne ha mer gevinst , kan også dra
nytte av mer i alt , som meg , chegavam- megå telle til
ens drømmer , men jeg ble en dyr og ønsket å være.Det
var under den situasjonen som levde , kabinettet ,
isolasjon , hadde kvinnene var også overveldet med alle
de platonisk kjærlighet, elsket dem , elsker dem .
Det var alt om å leve i øyeblikket , hadde jeg stor
platonisk
kjærlighet
og
lidenskaper
også
til
kontaktpunktet , men jeg unngikk alltid ødelegge noens
liv for meg å få den vakre glede , fant jeg behovet , jeg
ble sittende fast , gjør ikkeville ødelegge noens liv hvis
ikke ødelegge mine.Fortsatt kjærlighet, fortsatte jeg å
elske som bare han kunne være, var alle , tilhørte min
kjærlighet , fordi de elsket meg oppriktig respekterte meg
, vet jeg ikke leve godt , ble arrestert , visste han at han
måtte kjempe for å vinne altjeg hadde mistet friheten ,
men det er da jeg ikke visste stoppe , retninger,
arbeidere , lærere , vakter ville ha meg til å temme , ville
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ha forstått , men jeg måtte også stoppe , stoppe alt ,
stjele , den tidkrevende, denvanære livet til en annen ,
men jeg var alltid bra, aldri mishandlet , aldri dasket noen
hvis han ikke hadde noen grunn til å gjøre det, og selv
om han hadde ville være vanskelig for meg å gjøre, for
menneskeheten selv , alltid tok hensyn til moralske
verdier ,verdiene av hver scene , fordi jeg også være ,
men de visste at de skulle ha det største dyret noensinne
er funnet , men det var klar for meg fordi jeg ville ha det ,
forlot jeg dem i påvente , av frykt for dem kommerå
tape.Det var alt hensiktsmessig , var en hensiktsmessig å
heve, forbruker og dominere tidlig innsett dette selv før vi
går i fengsel , var vanskelige timer , dager som aldri gått
, antall år som jeg måtte møte , fordi han hadde mestret
kontrollsituasjonen som kommer etterpå , kom jeg til å
spille , men spøken var jeg gjør ansiktet .Fordi monkey å
spille , var stykket apekatten fitte til hennes mor , ble jeg
dø en spøk , fordi jeg visste mester .Det var dagen for
trening , ønsket å trene litt og jeg foreslo at han skulle
komme tog med meg , var en svak figur, var bare for
moro , klemt halsen hans , mistet han bevisstheten , men
i det øyeblikket følte jeg en tetthet i meg ikkeønsket å
gjøre , som var å bli vist , spilt , så på ham kom opp og
han gikk med meg , jeg fortalte ham om det var greit ,
det var ikke noe svar på sjanser , men når jeg så jeg fikk
følelsen av at virkelig haddefortid noe , mistet han
bevisstheten.Det var et overskudd av tillit, visste ikke min
styrke , og det begynte et helvete som hadde hatt , fikk
jeg opp og så på ham og sa til ham :
- Er du ok?Du forlot meg bekymret .
Alltid viste ham medfølelse for øyeblikket , ikke ment å
såre , så jeg det ville bero alt ondt , han hadde
misforstått trening var overdrevet fra min side, endte han
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opp med å drepe seg selv, var alt i håp om å en
dagjødene dalen.
Jeg håpet at jøder i dalen ville leve , var en enkel moro
for meg , det vil si det var en praksis som jeg ikke var
forberedt, min styrke var på sin høyde , dominert , fordi
han visste mester, men som i livet harsin pris, jeg betalte
en høy pris for andre mannen i kjeden , hold deg til 5/6
av dommen , er at noen innsatte siden en strafferamme
på mer enn seks år kan gjøre bruk av 5/6 , er en lov .
Men vi har midt på straffen , 2/3 og nedenfor følger 5/6
.Jeg gikk ut på 5/6 ble alt et program gjort for min
biografi i livet til sølibat , lukkede, behandlet med gode
mennesker , mennesker med hvem jeg jobbet , var en del
av ledelsen , mennesker før jeg kunne elske hvis de ville,
deretter fratobakk og ikke brukt det følte en enorm hat
for disse menneskene.De var mennesker som fortalte
meg ingenting , bare ledelse særegen rolle den spilte .Det
var en stedfortreder jeg var kjære, ble den første kvinnen
til å ha min utfordring , jeg var lojal , men så tenkte jeg
at var galt, var at hun nektet meg den første Prøvetid 10
år i fengsel .Hun ikke setter pris på meg og krevde mitt
forbruk teste narkotika , men det var for gløgg til å innse
at det ville bli sånn, det Prøvetid jeg ble innvilget etter en
forespørsel jeg laget for å dømme lege .Hun ga meg fire
dager med prøvetid på betingelse for å bli hørt av hodet,
og de bestilte opp , Doc dommer innvilget ham fire dager
med prekær , utvidet levering gitt til narkotika screening
test , dvs.manøver , har de alltid , og jeg også
undervurdert mange ganger , men alltid respektert ham
fordi han fortjente min respekt .De var vesener som spilte
sin beste rolle , men det har skjedd, testen ble gitt positiv
til opiater, dvs. heroin , cannabis , hasj forbruk, men jeg
spilte til min fordel når jeg stakk min søknad ,
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argumenterte jeg alt som måtte tryglefordi det var
forbrukeren hadde bedt om et stoff til min lege ana f . ,
fordi det var under , eller på toppen av en opphetet
diskusjon som søkte hans hjelp , for alt i hva hun hadde
hjulpet meg , spurte jeg ham stoffet, heter Tramalvar den
tiden da jeg følte jeg hadde en alliert Dr. ana f .Eller
Tramal anklaget opiater i omstendighetene rundt rutinene
, dette var situasjonen det ville være ren .Hadde anklaget
opiater i narkotika screening test , det er da conjuguei 2
+ 2, dvs ryddet av narkotika screening gjennom legen
min , hun hjalp meg , brukte kravet dokument på
spørsmålet , screening av narkotika somjeg påklaget
vedtaket som ble gjort , min høyre var å ty , jeg snudde
meg og jeg søkte om maksimal Dr. eksempel dommer i
straffeutmålingen domstol , er det høyeste nivået for at
fangene blir sendt gratis , med fordelen av brukmidten av
pennen 2/3 , ble generert det en kamp, fysisk overgrep
mot en fengselsvakt , var ikke fordi jeg ville, søkte han
min berømmelse var stor fylde i en fengselsmiljø,
respektert , men også bygget denne forbindelse, respekt,
ved å respektere visste at han ikke kunne spille mot
systemet .Systemet råder i seg selv fordi det må være
sosial , alt vi måtte ønske, velferd , beslutninger var
annerledes , jeg hadde alt , alt i min makt for å få nytte
av midten av pennen 2/3 , sommin berømmelse var bredt
blant vaktene og blant følges , var det vakter som jeg
også ønsket å utfordre og all den psykologiske nivå ,
fysiske og alt annet du kan tenke på , fordi jeg visste hva
som kan skje i de institusjonene som måtte følge , blir
kaltauditions for midten av pennen 2/3 og 5/6 også , ble
søknaden basert på renslighet av min rapport ta opp
spørsmålet om screening for cannabis ;dette programmet
fortalte dommeren at legen hadde anklaget analyserer
Chamon eller hasj , men som jeg er et sosialt vesen ,
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aldri bodd i beskyttelse innenfor kjeden , dvs. hadde meg
forholde seg til resten av fengselsbefolkningen og fortalte
dommeren at Dr.jeg spiste ikke noe på den tiden , bare
resulterte i hasj , så det var logisk hvis jeg fulgt med folk
som spiste og levde - mos i en begrenset plass , var det
vanlig å anklage hasj siden jeg pustet i luften .Jeg utsatt
avgjørelsen av prøvetid , for det var på juletider , og
dommer lege ville gå ut to uker , det vil si juleferie , men
hun ga meg grunnen og ga meg de prekære nesten to
måneder oghalvparten , det var en lang tid med
problemer, fordi ambisjon ut ustødige , fordi jeg var i
mange år , ti år .Men gikk over og sette opp med meg
godt helt til den dagen du forlater dårlig , ga meg fire
dager med langvarig dårlig utgang, som han har fått
oppfylt .Men det ville være et vanskeligere problem for
meg , ville det ha å være mer respektfull og ikke komme i
trøbbel , men snart jeg skrev , etter to måneder etter at
han likte den prekære , det ville være noen som jeg
ønsker å gjøre livet og det skjedde.Jeg ble involvert i en
kamp der gutten fikk litt dårlig behandlet , men han var
heldig å være et individ , være en person med et
menneskelig repertoar , ble stengt i cellene , er
rekkefølgen av undersøkelsen at vi hørte , sendte jegham
et papir for å be om unnskyldning for det ikke entalasse
meg , det var ikke nødvendig .Blitt hørt , sjefen som hørte
oss var den tyske Shepherd , klengenavnet ham , først
han ikke ønsker å høre gutten fordi han sa det ikke kunne
være , kunne ikke ha vært en spøk , fordi han hadde
prøvd å gi meg meden kniv.Da kunne det akseptere
versjon av gutten og ringte meg og jeg fortalte ham den
samme versjonen som var en treningsøkt , et spill som
kunne ha endte dårlig , gjorde han ikke godta veldig godt
den versjonen jeg hadde fortalt ham, det vil si , som han
var en beat vakt , hadde mange års tjeneste og håndtere
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" casdatrolas ", dvs , er navnet gitt til dem som allerede
har mange år i fengsel , ingenting skjedde med meg , og
heller ikke meg, og heller ikke tilgutt , tok oss fra straffen
.
Gå på et normalt liv , begynte jeg å unngå ytterligere
problemer , jeg kunne nyte fire mer prekære utganger
vellykket , og det oppsto igjen , mars 2007 mangler meg
11 dager for å kunne nyte en annen Prøvetid , måneden
for oppføring apriljeg hadde feil en person med narkotika
, det vil si , ga ham sand i stedet for den virkelige ting ,
kom han til lasten , jeg kunne ikke , men skade ville bli
sanksjonert denne gangen , allerede hadde blitt advart ,
jeg begrenset meg til å forsvare ogTing kom dit.
Men et problem kommer aldri alene , jeg savnet det , det
skjedde i kommer denne grunn ble det holdt at det ikke
kunne ha utviklet seg, igjen en riga , men denne gangen
ville det meg komme unna, ville jeg kuttet de fattige og
varhva som skjedde.Jeg ringte en fyr til mobilen min for å
hente informasjon fordi denne fyren også ikke liker min
måte å være, og hadde sverget mannen som ga meg den
informasjonen , den sprø Adan , en ekte kriger , han også
likte dårlig som meg, hadde dusvoret ved min nevø , jeg
ville ikke gjøre noe , som bare ønsket å vite navnet ,
insisterte for en hel dag på løftet om at ingenting ville
gjøre, var nesten til tidspunktet for lukking av celler , kalt
fyren til min celle jeg ba ham om ågrunnen til at han går
snakk om noe han ikke hadde sett, han nektet jeg visste
gal nuno aldri ville jeg ligge i denne situasjonen , var en
av mennene som alltid respektert fordi han var en ekte
kriger , følte hans sinne megbenekte og tilbakevise den
nuno .Streik og det var på det tidspunktet vakt kommer
inn i min celle og ser den livløse mannen på bakken,
punsj som desferi ham , men vakt så ingenting , bare så
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den falne mannen kunne ikke si noe uten å ha sett , men
detteindivid var en snitch , det er det som vil komplisere
situasjonen min , men selv da jeg visste at det skulle bort
med meg godt fordi jeg aldri hadde chibado noen, og de
meg , retning , ledelse var villige til å straffe meg vedalt
fordi jeg aldri kjeft påstander om at fangene skulle hevde
hva det var .Jeg ble alltid sett på som et slikt incitament
for disse årsaker eller kampformer og det er da de ga
meg fem dager med straff , gjør dem i cellen , var en
lettere straff , forsvarte meg selv si at den enkelte hadde
følt syk ogfalt, og han sa at hans versjon av hva som
egentlig hadde blitt slått og dette skjer i en tid da det var
nesten å nytes min 2/3 .Ville ha en flott sjanse til å
komme ut der blir ingenting som skadet meg , det vil si
uten disiplinærtiltak i midten.Men denne gangen ville det
ha å hevde , når uskyld ble hørt til 2/3 , sa damen lege
som var uskyldig som ikke hadde gjort noe aggresjon ,
for ikke å ta hensyn til dette , følte jeg vondt av
situasjonen , men ventet på avgjørelsenog beslutningen
ble kuttet en mulighet jeg lov til å gå rett 2/3 kan bare
dra nytte av videre i vurderingen av min 5/6 av straffen ,
som er , ville komme ut av forpliktelse i 5/6 fordi da loven
favoriserer , favorisereri dette tilfellet , ville komme ut
likevel i 5/6 , men ville koste nesten 3 flere år i fengsel , i
stedet for å forlate for insistering på å bringe en handling
for å sette av dommerens avgjørelse å ha Dr. ny
vurdering før 5/6 ,for det måtte gå minst seks måneder
fredelig .Straffen ble gitt i mars ble hørt i mai samme år
for vurdering av prøveløslatelse , hadde ennå ikke blitt
kuttet avgjørelse av 2/3 , det er da mitt liv kunne ha vært
enda mer komplisert , følte hanmeg fortvilet , trist , men
visste at jeg hadde allerede tilbrakt mesteparten av min
overbevisning .Det var da det skjedde over en situasjon ,
denne gangen med en vakt , kan være en situasjon som
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kunne ha gått hvis ikke for det faktum at vakt jeg har
snakket med en grov og hard, ikke acatei hans ordre ,
desferi du et slag iansikt , var han alene med meg, men
en annen vakt dukket opp, han sluttet for fort til kollega
og kom til meg for å angripe meg , ikke lenger desferi du
mer punsj nei, de raskt stoppet også med å angripe meg ,
barejeg ble bedt om å gå til venterommet av menighetens
høvdinger kom for å se meg , for å spørre hva som hadde
skjedd , fortalte jeg dem at ingenting skjedde , bare at
det ikke hadde etterkommet kravet , fordi som vakt ble
fortsatt blødning fra munnenvisste at det var et angrep
var hvordan det var, en enkel overgrep eller utilsiktet
situasjon og det er det jeg fortalte dem , hadde ingen
grunn til å angripe vakt inntil snakket godt med ham ,
også fortalte dem at han haddevar et uhell, og det var for
så vidt som jeg alltid ba .
De satte meg lukket venter på etterforskningen, kalt
sikkerhet delen av jøder dalen , ring opptak.Men han var
villig til å gå sammen med min avhandling som virkelig
var en ulykke , kunne ikke innrømme at det var en
ufrivillig handling , ville ha tapt.Så jeg måtte basere meg i
den forstand at de ønsket å ta frem denne avhandlingen ,
det måtte være en motsetning mellom vaktene.Vakten
ble overfalt melk , men han også skrev aldri at jeg
virkelig slå deg , som gjorde deltakelse var den andre
vakten , som hadde tatt det en gutt som var i beskyttelse
, hadde han gått til sykestua også er rutine ,å være den
bortgjemte beskyttelse , må ledsages av vakter , faktisk
jeg vet han så hva jeg gjorde, fordi han var vitne til alt ,
så det var han som fikk meg til å delta for å være en
disiplinær sanksjon som tok meg til retten også.
Men den dagen han ble hørt i den offentlige tjeneste , ble
jeg informert om at han hadde blitt tiltalt for et påstått
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angrep på vakt melk , men som fulgte meg den dagen var
oliven vakt , historien til denne vokte meg , var et
vennskap somopprettet i kjeden, deltok på et kurs i
kontorapplikasjoner på IT-siden , hadde en monitor som
heter lina , falt jeg forelsket i den utilsiktet og denne
vakten , oliven , også likte henne og tok kuttet det .Han
visste at jeg likte henne og hun likte meg , så det begynte
det uavgjort, vant meg vennskap , kunne ha snakket
stygt om meg for å ønske å feste med det , begynte å
snakke til meg lenger , og han lytter tilmine uttalelser i
den offentlige tjeneste , og han skrev ned alt jeg hadde
sagt , holdt tesen om at det var en ulykke, fordi jeg aldri
ville trodd dette ville hjelpe meg vokte , fikk til å like meg
etter det var stopp Monsanto, en kjede som ble ombygd
en felles fengsel for en maksimal sikkerhet fengsel , var
det i mai 2007 om at kjettingen ble innviet , men gikk til
Monsanto ved å måtte vente på forhandlingene , ble en
komplisert kjede laget for å huse terrorister, mer voldelig
kriminalitet, kriminelle organisasjoner , er vi alltid sett
hele tiden fordi vi lever i et strengere regime , dvs.
prinsippet fangene ble alle satt i håndjern til å forlate
cellen hadde bare én spilletid om dagen.Men jeg bare gikk
der i mai 2008, tok også med denne ordningen å være
lenge stengt i cellen , men jeg ikke lenger plukket opp
håndjernene allerede plukket opp et regime som ikke er
åpen, men vi hadde andre yrker , vi hadde fotball
,håndball og gym , kunne vi besøke biblioteket også, men
ble flettet , var ikke alle på samme dag .
Jeg svarer og gikk tilbake for å forsvare den samme
avhandling , men da jeg kom ut av bilen for å kjøre meg
til rettssalen , ser jeg at vakten melk , ble offeret ledsaget
av oliven vakt og var langt fra å forestille seg at ville ha
en fin overraskelse da jeg begyntehøre vitnesbyrd vakt
melk , høre tesen om at jeg hadde forsvart da jeg spurte
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aktor og det er da jeg følte oliven vakt hadde hjulpet meg
.Retten har også hevdet at de ikke var overbevist om at
det virkelig var en ulykke, men gjorde det som var
nødvendig for å , og ingen bevis for det motsatte , ingen
kan bli dømt .Jeg ble frikjent og advokaten min var
utmerket også, som hadde vært venter på rettssak i høy
sikkerhet fengsel Monsanto , gjorde meg en anmeldelse,
jeg manglet nøyaktig to måneder til å gå fri og overført
meg til ipAv Alcoentre , hadde det siste i denne kjeden ,
hadde en forsendelse som fulgte flere påstander om at
jeg hadde gjort i kjeden er en kjede av åpent system kalt
fengsel koloni av meg mangler to måneder de sendte meg
tilbake tilder, for å gå ut til gaten , forlot jeg .
Som min vilje var flott å være i et åpent fengsel kjeden,
fordi det tok meg et og et halvt år Monsanto og flere
yrker som vi har der er et veldig lukket system .
Vanskelig å overvinne , selv jeg som hadde lang erfaring
innenfor disse fengsler hus, og det var da jeg falt i
Monsanto heroin , var det umulig å gå dit fordi stoffet
ikke inn matforsyninger eller noe som var utenfor av
besøket hadde et glass som ikketillatt fysisk kontakt ,
men alltid fortalt meg om alt det onde som har skjedd
med meg hadde en fordel slutte heroinbruk .
*** *** Closure
Pink Floyd - oss og dem
" Oss og dem
Og etter alt vi er bare vanlige menn
Meg og deg
Gud vet
Det er ikke hva vi ville velge å videresende han ropte fra
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baksiden og forsiden rang døde
Og den generelle satt og linjene på kartet flyttes fra side
til side svart og blå
Og hvem vet hva som er hva , og hvem som er hvem
Opp og ned
Og til slutt er det bare rundt 'n runde har du ikke hørt det
er en kamp om ord plakaten bærer gråt
Lytt sønn , sa mannen med pistolen
Det er plass for deg inne
"Jeg mener, de skal ikke drepe deg, så hvis du gir dem en
rask kort , skarp , sjokk , vil de ikke gjøre det igjen
.Grave det ?Jeg mener han gå av lett, fordi jeg ville har
gitt ham juling - jeg bare truffet ham en gang !Det var
bare en forskjell
Av mening, men egentlig ... jeg mener god oppførsel
kostnadene ikke noe de gjør , eh ? "
Ned og ut
Det kan ikke bli hjulpet que det er mye av det om
Med , uten
Og hvem vil benekte det er hva kampene handler om ?
Ut av veien
Det er en travel dag
Jeg har fått ting på mitt sinn for ønske om prisen på te og
en bit "
Den gamle mannen døde
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fragmenter
fragmenter I
Lukket og eksponert i den frosne nord en gammel ark
venter på å krølle en brent oransje lyse toner et
oppvarmet teppe som den glemte sjel som krever og tåler
kulde elektrifisere en løs minne , ikke på fiktive og
eksistensielle , lyden forplanterden varme løs selv tid
rytme invadere meg og utforske uten varme en varm
kjøle verden , stemningen var ikke den samme ballen
ruller inn i et hjørne en skråstilt punkt under havets
overflate, inne i glohet magma til jungelenutforske og
imponere den fantastiske fritids- og har ingen annen måte
å si det er ord, ord varmt eller for kaldt , som virkelig
kaldt dyster liket , evig kald en varm drøm av en fjær og
en dal , en elv uten latter er håplemlestet venter på å
finne og vise hva unnvike og henspiller å skape sakte og
viser at bare forestilt uten avstand og med riktig ligning
diskuterer alle de varme hett tema , selv glohet gitar lyd
som vibrerer seteen kultur som er født sine frukter og
mer eller mindre kunstneriske uten angre løse situasjonen
nå eksistensielt stoppet, påvirket av sykelighet av ord
som formidler den døvhet av stillhet , sa mer forsiktig og
omsorg som er heve mistanke om usagt , meneffektivt
overført retning og skriving.Hele sannheten er at det er
sannhet mellom tanke og handling måte å finne gjennom
atferd som genererer triks og manøvre sjåføren selv , og
se overga seg til illusjonen av meningsløse ord, men med
rette sagt , men det er utrolig altskjemaet har en
underliggende handling til ren ulykke inopportune se
vokse og vet hva de skal gjøre en situasjon som mangler
enhver sans for hans egen beskrivelse , syn eller følelse ,
vi sier ofte at vi ikke tror , og se hva som er kunnskap og
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lære avog andre tegn på samme eller lignende , eller i
form av tillegg her er et eksempel på oppdrag noe
abstrakt formsans var ikke realistisk i sin sannhets stede
som en enhet, men forent fragmentert karakter av en
verden som er like og som alltid har vi likhetenmen ikke
hans lik det kan være en grunn til bakgrunn og tapt i sin
egen fremmedgjøring, her er et tegn i form av å være og
føle hetetokter som kommer fra samme inne kan se ut
som en maler av en rammeform så rett somarkitekt , ikke
den absolutte endelige grunnen til at på noen
undertrykkelse eller undergraving av fantasien til en enkel
virkelighet som kom ut naturlig vidd og incisiveness
uviktig, båret av fremtiden som alt har å rengjøre, og
realiteten av en vanskelig fortid ubevisstog i stor grad
utøves i sin villskap opplevelsen av et ord som alltid
forestiller en øde bilde her er et øyeblikk fanget
oppmerksomheten gitt fragmenter skue tiltrer bevisst til
dette invaderer meg være å skrive , allmektig er ikke
klart så rett somlinjene i en horisont hvor solen går ned
og gjemmer lagdelt sover og fant seg selv slått, men aldri
lei for det å bli født på nytt og være så sterke som det var
den eneste , solen vil beholde vår lyse og energisk
opplevelse så hvissetter i bevegelse der alle detaljer er
beskrevet til minimum sensitivitet bare å skje og huske
hvert ord med sin mening , og holdt i stillhet av din
tålmodighet , en mørk klarsyn , ikke anslått, men ikke
mindre enhver rasjonell instinkt , med mindre
jeginvades'm ikke det jeg selv er bygget og vedlikeholde
bærebjelkene som en Achilles , alltid til stede i den fiktive
verden der det står, uten at noen tar hensyn til disse
spionene meg er mine lovsanger beryktet , den harde
virkeligheten av bare varmede lokomotiv motorer som
gjør dette veldig sprø og dyp tur inn i tunnelen , kan du
aldri se innsiden av din så mørkt med produksjon av
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bildet og en lyse enden , bare venter på en slutt hva som
motiverer oss ogpresser oss og en ubrytelig kraft noe som
fascináveis som ingenting pålitelig , vanskelig å vite og
aldri lære ble en web som er brutt , men , tilbake for å
danne nettet , det var tøft og som en ulykke i historien ,
var det en dyp skuddsom drepte ham i en tidlig alder ,
den underliggende hat men aldri likegyldig til noen eller
tankene dine eller noen mennesker , så på en intelligent
måte fortalte alle at vi er alle vår sum, og kommer mer
forskjellige og lignende like mennesker ,til sin
opprinnelige karakter , faktisk er det en dukke av en
handling og den delen som representerer en tur tapt i
verdensrommet bokstavene kunsten å skape plass vil eie
død av enhver sluttpunkt , kulminasjonen var aldri
slutten, die forvi aldri skjer bare skjer med dem som
kjenner oss når vi dør , og aldri vite det var et ord som
hadde noen ende , men enkel og genial litt vanskelig som
reven som ønsker å mate fra en enorm sult enn er å lære
, og alltid ønsker å vite mer ,da denne kilden til lang
levetid , aldri vet hva som skjer, og selv om siste klatrer
ble lagret og flyttet troen på hans fjellet, og grensene er
bare begynnelsen på en klippe en ungdom holdning ,
oppveier enhver høyde og når vi gikk nedog vi ser hvor
mye vi allerede har oppnådd i å vinne bare vite litt mer
for å være, og aldri vil miste, og alt vi kan fly til et punkt i
gang falle fordi de lærer å fly og forestille seg alt , men
alle bitene er ord, ideer ,og tanker .Dypt vann så dypt
kunsten å lure noe som henviser til et emne ikke sikker
sjøluften og ser ut som ved et trylle energi av letthet og
sentimental embebecido og ternurento litt mer et tillegg
kommer fra en umiskjennelig øyeblikk og aldri
uovervinnelig fordiseieren var alltid hans nederlag og som
mer lært bare for å være en taper enda en kamp der
ingenting sier og mener den glidende smaken av ham
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som ga seier , for det er nok til å lære og lære å leve med
alt som avviser oss.
ii fragmenter
Lagdelt , senket i det fjerne ett trappe skjære metall trinn
en rengjøring fille , en bøtte på gulvet , firkantet marmor
, veggene sammen i fire , en drop- by -slipp faller og dyp
, litt , noen røreretasje svakt lys , hjelpeløs , man tette
overflaten en stråle av lys med skyggeeffekt , reflecti- av
glasset et ansikt , en titt på splint , en dykking, vraket ,
nye bøye som reddet meg fra å kveles , crazy ,rømt og
tapt mellom stjerner og den tomme avgrunn av dyd når
det gjelder holdning , i tidens fylde lidelse og være , før
frykt, deretter av piano på veien nedstigningen flyr tjære
pianoet var på gulvet og deretter berøre den første lyden
,det første bildet lyden av dyp ekko tomheten av en fin
svømming i vann , endelig hoppe bond mo bevegelse og
alt som puster og er dratt for en desvaneceste illusjon ,
var annerledes for et øyeblikk i et hav av profundez
,væske og salt skrive uten farge blyant , var skuespiller i
showet kulminerer partiet en gave som gjør meg glad,
pyjamas i seng, en seng strømmet musserende og
annerledes , det var et bilde uten natur, alt innånding,
endringav persepsjon, og omdanning var tydelig, ingen
tårer , ingen linjer , ingen regler uten noe mangler alt i alt
, en historie som ikke vokser ikke vises , knapt forteller
og er bundet , sannhet , kjeder og låser på alle sideren
sprettert , et mål og er opp forbløffet som en pil uten
omfang, knyt en knute en skriftlig sølt , inkontinent , et
uskarpt skriving, aldri av, alt han så ønsket og som alltid
har ønsket å ha , og i bakgrunnen ville ikkeav et vesen ,
skjæring og rullet grovt skjegg , en bart, hår , ett pluss
ett av hvert ansikt , et snev av hver insolvens sin synd ,
sin tidløshet oppdatert og bare og bare en klut se total
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den deretter utvidet i sand , jord så og levde , helt siden
den tiden av dykk , all stolthet gløder og gikk ned til
bunnen av en verden ser en enkel sang , gjør det i
tilfredsstillelse av en plutselig et slag , en visjon, vi alle
lever realiteten av en av en annen forutanelse noe ville
skje, og ville lykkes krampe frigjort og våken å være
følelsen og et brev fra en aldri perfekt sonett av en
frittliggende rim , løp én setning som fase , såhvor vi ikke
ville gå ut og hvor vi var uten å gå inn , i tråd med den
mystiske forsvinningen et pulver i skitt en ekte punkt i all
fantasi illusjon da eksplodere kometen , og denne
planeten lever er ikke alltid tull med en mistenkt intriger
basen ble montertplanen ikke avbryte deretter absorbert
høre en stemme , og hyle av ulven brevet er historie ,
perfeksjon ødeleggelse var inneholdt i en rakett stjerners
ferie så rart hva som hadde blitt sagt og starte ned trappa
på fartenden tomme en dråpe av et trinn , deretter metall
rekkverk var automatisk og bare en fot på elva , barbeint
og kaldt, alt som ikke synes å være er alt forsvinner og
blir borte .All universell er som det er, da bare ett språk ,
en munn åpnet av tørst fornøyelse å se kysset du kysse
og begjær, en bit av ditt utseende når du er på tur med
båten dra over og gjøre med faktisk en ting som ikke gjør
deter uvirkelig , men en gjetning, petiz nesen en varm
følelse , og flyr og erobre Pluto , hennes hjerte en stein i
dammen et eget liv et portrett ikke alltid fotografert se
galskapen ville ha en sunn fornuft var til et punkt deralle
skapt og en løs kyss venter på å holde, med en styrke på
bare eksistere med en overbevisning , alltid knyttet til
hans hjerte , en vilje til å pumpe og en flyt forestiller
gjeldende i buret var fire vegger ogen titt på en glødetråd
uten grunn venter på å belyse makt , som ikke er redd ,
ikke vinner eller taper , er ønsket om å skape og vage
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havet med en pensel til å male hele alfabetet med hver
farge , sin stavelse ogstyrke , som kulminerte i humør til
å gå og gå og la deg gå , spesielt for å bygge et slott i
stein under fossen og elva i kjeden ta alt i front, ovenfor
hadde noe i tankene , svært forskjellig fra lik og en enkel
fortelling om reise, lyden av virtuositet som ikke er sett ,
men sprer deretter klatret en annen trinn opp på stigen
fortsatt gikk tilbake i forkant av et trinn og en levitating
og eneste som prøver å klatre hvert steg på veien til fast
og overbevist luft forestille piano somigjen på asfalten
etasje bare hadde en nøkkel , og det var ikke synd heller
ikke tiltalte var å ha tro på det man tror alltid avsløre
levende og få bare et øyeblikk av duftende varme
landskapet på sjøen glans ser du til å elske i min dykk
,vært min float min båt synker i vasket tøy som renser
piano montert på en stue hvor ingen ønsket å være, og
jeg ville bare dra inn da døren var ute av alt og aldri
forestille utdype , var ønsket omå ha deg i en sløyfe på
hjerte og din par , det hele pumping og deretter turbulent
, er mindre fornuftig og i bombingen av loven var allerede
tilfelle krig for fred alt sammen med ulike forstand en fra
farten og utvide det som viste ogetter fuglen sang og
gleder bare i dag lærte musikken hans i tekstene , alle
sortert uten koordinert oppgaven var å bringe og avslutte
frykt ikke tro og til slutt ikke returnere denne reise hele
veien var allerede dypt fall på taket , vinduetgløtt og
kulde , i mørket av en handling av et faktum , aldri
skjedd, men rapporteres og det er ment å være
oppfunnet tanken som dukker opp ble bare kanalen at
vannet var bare sete av din kysse et ønske bare til deg og
spille piano delen varen plan for å ta på deg oppmerksom
på at du vil få en følelse for pekte en sløv kniv var en
sterk skriving som ikke streik allerede følt et slips i løs
stjerner kveld en tur på fremtiden som ikke vil komme,
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forskjellig fra fortid og nåtidvar kuppet , det var bare en
historie som alle skjendet og avslutte det som var igjen
av Pluto til bare skrive kjærligheten til ett hjerte mellom
to vegger umulig å hoppe , hvor om noe bort i en åpen
sirkel , et kvadratrektangulær en som strammer knuten ,
riste støvet og se piano bare berøre din synd og mørkt
rom av en fotograferte bildet , roll film , små bilder i
nyanser av fragmenter se til at du reflektert i et stykke
der altsammenføyninger fordi jeg vil ha deg, gjenspeiles i
mitt bilde , du alene er speil ramme .
den felles
Hvordan komme ut av denne smerten som fordyper og
skjerper lider en smertefull eneste .Det var nok for en titt
uten å drepe , diskutere og hver tåre dråpe er
oppdagelsen av en lagdelt hjerte og deretter skjendet
oppstår dagens stasjoner meg gal og mine håndledd og
kjeder rundt impulsen til å bli dømt til syk sjel og mørkt
støv som vibob - pauser etter sansene og mer fysisk
stedsnærværende
damp
av
denne
turbulente
fremmedgjøring rot sjel er funnet i en labyrint , selv du
dratt av den nåværende neddykket apati av en annen dag
, knuste den kjeden som binder meg ved å slippei nesten
presserende øyeblikk , forventer alle allegorien av livet,
transportert idyllisk øyeblikk.
Fakkelen brenner, fulminará , her er en glød og lyser
flammen som brenner for deg min dårlig hjerte , en løs
hest som venter på å temme nyte alt hva jeg føler , fordi
du føler at du føler deg, i denne uendelig tidsom skjærer
med den omkringliggende fortid og som markerer noe liv
som skal leves .
Vår gjenforening tresking i magi som er akkurat det
utseendet du og se din mors ansikt , følelsen av varme og
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ømhet all bitterhet bare trenger bare heve meg å leve og
alltid opp for å se deg dø en glohet bevegelse av
leppersensualitet , en gjennomsiktig lykke som en klem
mening venter på å bli levd it- av en sterk fagforening
spesielt godt for å ønske deg , strebe etter å være så glad
som en petiz ett rot sådd , næret og styrket vennskapet
er den edleste av kjærlighetgjør mitt hjerte slå tempo.
Far var en al far det magiske øyeblikket av større lærings
gang håper å større kjærlighet til å ha en større
kjærlighet barn bare elsker barnet mor er giganten alltid
oppmerksomme og intelligent far og sønn min sønn
eksploderer meg med glede sensasjon ,følelser,
hengivenhet , kjærlighet og hengivenhet , er en kraft som
henspiller oss for evig glede , vilje hengivenhet , deling ,
undervisning leksjon og på grunn av både overfylte med
lykke til det som vi ønsker å være evig ung lærling i
nybegynner far.Mente du å elske deg , føler jeg dere ,
som hvert øyeblikk av angst et spørsmål og bare litt fordi
jeg fascinas .Din lysstyrke er for meg alltid en ekstatisk
bilde i en ramme hvor de to cabemos , men du er alltid
den vakreste .Borte kom den enkle soloppgang til bare
tror du fylle som meg berike , er du gal ekte ømhet
rive
En dag han hadde en tåre ville sette i ansiktet for ingen
flere chorares
Drømme ønsket intenst dykk våknet opp midt i havet fra
en søvn som vil vare år ledningene , drømmeren
søvngjenger , en natt med sjel som i skumringen figuren
av skygge invaderer og vekker den mørke av ren og rå
illusjon , jo mer evig kjølvannetog se hva det dyp søvn en
dag der - å våkne opp og tror på myten om den alltid
drøm å nå og oppnå bare en annen brikke , være en
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uendelig linje med dashbordet ...
par
Ønsket et kyss en fredelig søvn som numbs oss og ønske
om mer kanskje ikke vite det søte i deg og du si gode ord
og oppdatere juling av en shake av et hjerte du tror du
stramt, sammenvevd og aldri ubundnejeg er en strøm i
venene som ditt hjerte pumps'm et pust av luft med
letthet og klarhet aldri rytmisk lidelse eller onde
beating'm som regn vann og stein i sand'm din, en som
ikke løsner lett og nyter deg uten at dubevise her er jeg
halvparten i søk av lommen en lagdelt boot løste venter
på å binde og et slips som aldri angre fordi du er skoen
min paret jeg har som kjærlighet .
levetid
I den evige holde det der går ned og så er det ingen måte
å bekjempe den, rundt det eller manipulere det er terror
av dissident burble og kulminerer i ett punkt streik sinnet
av skapelsen, fantasi eller bare male et blomstrende spor
av grønntone og at tone grab liv å leve og blomstre, her
er partituret du alltid ønsket å påpeke, lever intenst
elske
Se raskt finner ønsket om å vinne det gående og krasje i
salt sjø steiner og belagt dybde og lagdelt se stands
Kulden som kommer inn i fredelige svømming og
abstrahert jeg fant meg selv involvert med kilden til vann
å komme til vest passasje til den andre siden ingenting er
vanskelig bare aldri trå det samme trinnet og forhånd gjør
hjertet spille musikk som kaller til deg vind, sjø og land
for å vinne nok til å elske .
Wall
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Hvis det skulle skje ville ikke vite blåser kaldt, sprudlende
kjølt skjendet sinnet , og solgt sjelen , den rene våpen
uten sentimentalitet måte , knyttet til en kropp som vil
hallusinere og blir aldri kommer, fordi sjelen ikke skuffe ,
interesse superiorizamen det er ren da at fremtredende
eksponerer en lukket sirkel , gløtt midler til at med
undertrykkelsen og illusjonen oppstår fra uendelighet
torden og alt stopper når lysstyrken på effekt, men
sykdommen av ånden disse behovene til kroppen
ogbevisst stuper oss ned i avgrunnen av hans eget vesen
og levitt , og er fortsatt som et vedlegg som forstyrrer
stemninger og sykdommen av ånden er en svulst utholdt
smerte og hvordan uaktsom at effekten og innvirkning på
hvem som er meter unna, og turen er denmøte for sjelen,
ånden , kroppen gruppert i stue hvor alt destabiliserende
faktorer eller fordi kroppen ikke orker å såre alder eller
sykdommer av plager og deretter denne ånd av selvtillit
og egoisme komme til vår vilje, men forstyrrersjel og i
dette høydepunktet for tenkning handlinger på ånden
ødelagt og overkjørt ren , sterk hardt som en vegg ute av
stand til å hoppe .
tror
En væske helles fantasi , et strøk av fascinasjon en
nedsenket galskap og dyp den støtter minnelighet
gjennom harmoni bjelker og en magisk invaderer kroppen
og trenger det ubevisste bevisst verden av opptredener
se levende blir skjønnheten i en ren pust oginfinity blir
synlig grense mellom ord og utvider følelser og handle
uten å tenke endre din grunn til å tenke og forestille seg
noen gang lurt superiorize vesenet , tenke og handle for å
endre .
vennskap
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Twilight i skumringen se alt som skjer i ly unna innbilt
fiende , ville kampen krysse en våpenhvile med fred i
sinnet , snu ro, ble natten faller, og jeg begynte å føle at
touch som føler den myke huden vilog tidløs energi rent
vennskap sterkere gest av hengivenhet enn noen
lidenskap eller kjærlighet og hva reiret bare å trykke på
en tommel og bare forestille seg hva det føltes som og
tilbrakte kjede av all energi .
Lær
Blendet og fascinert med sølt juice , forresten faktisk
dyster eller krenket men sitter i en tilstand av våken, uten
den minste sans for minimalisme hjulet se, hele byen , så
forvirret eller misforstått vet ikke om det ble bestemt ,
men det er fornuftig inår den enkle glede å skrive deg til
å be om ikke nødvendig når det skjer restene forsvinner
og alt føltes og så, men bare se , lese og skrive tolke ,
assimilere transport læring og undervisning , se pusten
vokser med vinden ,og deretter forsvinner , flyr syv hav
poisando sagt av sa se stupte , ble utdypet , noen venn
av venn som venn og udelelig , men ikke synlig var en
advarsel , en tanke av talent som flyr løper, løper og
tenke det ikke væremen alltid vitne til er født på ny den
en dag hver og en bare tenker fordi allerede i dag , er nå
fremtiden og den harde skriftlig fra å nyte en enkel varm
opp og fremfor alt skape og tenke og gjenskape igjen og
tilbake på plass etter som aldrihadde forlatt det , men når
det, som allerede ser på klokka helst presentere rettidig
og vitne fakta , er betjent og en unik følelse av glede som
kommer med den smelte og så normal mørkere så vanlig
, og bare bareopp tidlig og oppvåkning og den mørke og
lyset magisk natt og pragmatisk ble levitating og ro en
båt med en nord , en skingrende og skimrende
selvfølgelig hun var, at ett punkt , med retur og et hav så
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vanskelig å forestille seg var enormog enorm raseri av
havene , slik at dette løser ulovlig tur uten vert var en
firkantet ball en trekant reversert som en pyramide av en
sarkofag av tankene ugjennomtrengelig sjel ... som en
glemt levende, går på stedet et bilde av et blad som ikke
tørker, sin forsyning til penn og skrivingen av vår planet
hver antenne , satellitt eller enkel tråd som opprettholder
kontakt med den andre planeten og reiste trær de er født
grener og blomster Gard skinner hele dagen er som en
glød iMoonlight skulle skje, og deretter en annen hoppe,
pluss et sprang for å se en gutt født og spesielt å se ham
vokse og lære og lære alt du ser og forvandlet handling ,
at barnets språk er myk hud overlegenhet av barna i
forhold tilforeldre og undervisning på grunn av dobbelt
observatør medviter av læring og for å lære og kjenne
som en tvilling som har et par der gjensidig læring er mye
min og din utfordring vil vokse og du alltid lære og vet
veldig levende .
Jeg føler en lidelse som hindrer meg å se som å være
ekte med god oppførsel , men alltid som en trist clown'm
falske smil , inne gleden ikke samsvarer med utsiden føle
en flåte som gjør meg ut av den normale sted ville være
reiser og bor på et punkthvor dista eget syn på føler en
bunnløs skride, unaturlig fenomen , men som et dyr føler
villmann villskap og hastighet, starter strangles og dreper
som en medfødt kraft forut bestemt til svikt på den tiden ,
og på forhånd og på en tur uten spor erimage
frastøtende, hatefullt og syndig faktisk se en ed i
himmelen temperatur høyde , kommer munter og rolig
frisk ringblomst som sier stopp, blomstrer og vokser,
dette voldelig bølge er bare en dårlig tid hele villskap som
skal kulminerte og forbedretplutselig la noe eller
ingenting plager og reneste momentum forteller deg gjør
luften støy og sette deg til tror jeg vil vinne alt uten frykt,
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uten noensinne å lære ikke å leve med den fellen som
hater dere besitter ikkedu er , i din menneskelige selv du
se at gode gjerninger vil få deg til stjerne på jorden for å
slippe mopp ber om at berøring piano fordi jeg har en
plan vi vil aldri komme til start hindrer utfører deg og flyr
flat og flyr over tordensky eren multifaktoriell tilstand
som gjør oss i regnet hjerteskjærende øm og fuktig jord
rolig ansikt lesing synes å ha en formodning uten en
arkitektur engineering i sin makt , henspiller på den
fantastisk, realistisk uoppnåelig , fordi vi har alle de
krefter som vi tror , fremfor alt haddeet mørkt rundt glass
, men helt gjennomsiktige røkt toner verdier er som
blomstene har å vanne dem hele tiden, og hva er frøet
vokser i sinnet være forskjellig fra det samme som vi alle
har instinkter og villskap selve sjelen til mannen foruten
passende potionmagi er den bratte tunnelen der ser man
trer en lys og hvis ende er det avsporing av en bunnløs
avgrunn alt vi har ren beslaglagt og henrettet.
Se, vinner ingen i deres verden tunnelen passerer levende
lys innspill og lyser vei fordi det vi har er livet linjen og
det er å bli gjennomført .
Elsker led dyp kjærlighet var følte også glemt den
nederste halvdelen mistet omvendte seg og levde .
Maskere lever i ende hvordan du avslutter alle og enden,
se , absolutt ingenting like sikkert som å ha noe mer
usikker innsats en liten og kontinuerlig linje av en grense
som ikke forutser ikke uendelig , slik at linjene har to
punktersoloppgang og bare uendelig bare møte med
døden kommer sakte som en pust følte alt , bare fordi de
aldri har sett et annet ansikt , men for å maskere mørket.
minne
For du led for dere følte elsket deg med at du levde aldri
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elsket en annen som kysset i deg så i du kommer til å
elske det vil alltid huske aldri følt så mye lidelse noe mer
villig til å dø for deg gjennom meg for du skrev for så at
jeg led og døde og aldrifor du noen gang bare følte mistet
.
Lover i et gitt øyeblikk virket langt bare en dag borte fra
kjærligheten til noen allerede elsker.
refleksjoner
Venter på noe født i speilet er meg og min refleksjon
reflektere akkurat hvor bra og ikke bare sitt image også
denne enkle refleksjon uten speil ble overført.
Klar natt på en mørk kveld så klart som daggry hvor
hjørnene av din sjarm blitt som den sanne plystrende fugl
som flyr og alle aspire til frihet .
skrive
Jeg ... og større bra som kan ha en rolle og en penn
uimotståelig spesielt aspire bare til tanken
passerer
Døde !Ja , det var begynnelsen på slutten begynnelsen av
volte - ansikt uten bitterhet , men uten ømhet var turen
gjorde ikke noe bilde , og uten mot opposisjonelle den
laveste og høyeste var på tide å forlate eller bo på dette
sted , forestille alt og altav og til han dro, og gikk til helt
nederst som sier ikke frykt eller beve turen har returnere
denne verden midt i dybden av skjønnhet som alt jeg har,
er alt og alle, jeg vil ikke ha noe , for da vil forlate
ingenting vil ta, det er hva jeg trodde.
Abyss'm et stup der gapet er slutten .
Vent og han syklet godt , som ønsker og som ønsker å
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hoppe, hoppe og røyking gikk uten å rulle reisemålet
angst varierer med alderen selv alltid leve i ansiosíssimo
modus venter på noe , vi alltid vil ha noe , alt i oss står
som frivillig ufrivillig.
stige
Jeg satt equacionei , men resultatet ble ikke nær
forventet, ned trappen og heisen mellom lys og mørke og
innstramming se han villig andre manøver der som gikk
opp og sakte descended aldri falle.
hovedkontor
En tåre , en intuisjon eller ødeleggelse , er at tanken
vakker en drink fra kantinen kjøleskapet og ta med til den
lokale hovedkvarter og alt blir mett og praktfulle
eksistens .
Uvillig til å ende , slutt så hun er lytte til ordene utover så
dette skremmende som vinner igjen ikke ønsker å gå , og
derfor er jeg , og jeg er kort
Sol
Hva skjedde følte trist av daggry en dress som kom med
nightfall levde , gjenopplivet og gjenfødt er han den
kraftige solen.
Gjenfødt i teppet av røyk se, det han er født uten
pergament event se, det var kortvarig og skive beveger
seg bort og bare bare å leve et annet liv for et bilde er
enkel se hvert øyeblikk i hans bilde og gjenfødt
Ser parfyme , lukten av galskap, galskap tortur av tanken
uten alle ubundet slektning , en hjerte foreldreløs ,
smerten av en kjærlighet ved så mange andre som gjør
vondt utseendet og dreper ønske og lengsel bly bare et
øyeblikk endenne gangen fra tanken din , sannsynligvis
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alle eksisterer ikke bare som dydig image , men på grunn
av utseende eller tilstand sinnet dør ikke på tidspunktet
for all fysisk eksistens og plutselig alt går av , eller kan
føre .
leve døende
Mellom liv og død ?Au!Tilgivelse , er den plassert ?
Opplagt, som aldri drept?Alle har igjen å leve et øyeblikk
.Alle uten unntak så snart fatal tror vi vil dø snart , og da
lever vi er så , den motstandere latterlig
leaver
Kjære venn ... Jeg skriver for langt ... du var borte ... my
little friend ... i kveld min sjel gråter for deg ...!Ta mitt
hjerte en sjanse ... kan du tilgi meg min venn ... min
frihet away ... tapt i himmelen ... Du ble tatt ... return'sa
glede ... så stille ... Silence , halvveis til som døde ... Ble
tilgitt ... siste ord ...
brutt
Hvis fordampe meg min sjel , ville ingenting forbli
hemmelig pluss rusk , uvitende om fantasy.Dukket opp
fra en undergraving flyter lediggang av en annen øyeblikk
, spesielt.
være
En lyd, en munn hjerte , en svak touch , en farge en drøm
å glede i et øyeblikk , desperat unik og inspirert fra en
skarphet uten avstand uten grense kutte kamp, utover
fantasien at dama blod bilde avrød og betent av en følelse
smerte , betyr det ikke har et puslespill , men en realitet ,
en visjon .Når den andre kom sammen og vi tror som en
godkjenner og oppmuntrende utseendet av en eksistens ,
adulterated , reversert og motsatt.
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Av alt det vonde jeg føler at jeg tilhører noen uten frykt
medfølelse , crazy , passion og ren sjel uten en gjeldende
node, men sammenvevd, og forent, enveis , en siste vilje
og har, ogpå slutten ingenting være ...
fravær
Hvis kontakten og se din verden, ville være urent , uten
en mute berøringsfølsomhet , minst tro at noen overgår
min virkelighet .Min sorg er enkelt som alle lykke
oppnåelig som uoppnåelig .Ved magi, uten ironi i en dag
du si , berører meg føler , hvordan du ser på meg og se
hvem jeg er og ikke hva jeg vil være ved siden av deg .En
brennende fyrstikk brennende smerte i meg som slutter
når alle brenne .Aldri tok du forresten i vil du si at du lider
fordi du aldri forlot ham og vet at elsket deg og alltid vil
elske deg ...
figuren
Jeg elsker deg oftere enn de som hjertet mitt kan slå ...
Jeg puster ut | du inspirere deg | den samme luften | å
elske
Jeg er alle farger å male din verden ...
For meg , for deg og for de som liker meg
en dag
Plantet en rot i mitt hjerte i dag , dette treet
Det kalles kjærlighet for alltid livet kan bli revet fordi han
bor i meg
transformator
Skinnende maktbalansen som forvandle virkeligheten.
Elektriske panelet styrer posisjoner og destinasjonene av
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universell kraft .
sollys
Lyser tarmer
Tilsløre den jordiske natur .
Lyskilden faller som dråper på bakken at kilden til liv og
lys .
Lighthouse
Stadig søker dreibart bevegelse av unormalt.
elektrosjokk
Støyende nerver blinker med hjerte elektrosjokk .
elektromagnetiske bølger
Kom og gå bølgeformene tanker rundt sirkelen av bølgene
.
elektrisitet
Går gjennom kroppen min denne strømmen som bringer
meg til kretsen bølge
elektrisk puls
Jeg er rystet av elektriske impulser som sirkulerer modus.
Sannhetens lys
Intenst skinner sannheten når oppdaget av impuls .
blackout
Callan er plaget av stemmene lyse følelsen av å være .
Candle light
Lyser opp i smerte
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Akkumulert smeltet voks .
elektriske dører
Åpne forsiktig berøre , men lukker ikke tid til å åpne .
Motorsykkel motorsag
Skjær med levende hate røtter av mørk energi .
elektrosjokk
Elektrosjokk i lyse røyk klarner minne .
Elektromagnetisk turbulens
Sverme de turbulente uendelige electromagnetismos sinn.
Ray elektrifisere
Som en elektrifisere energi stråle som lammer sinn .
djevelske lys
Hvert vesen har en djevelsk elektrifisere lyset blinker .
blinker
Blinkende lys som plager meg
Passering av ubrutt kjede .
svakt lys
Ugjennomsiktig lys lyser outlandish vesener i det svake
lyset .
elektrisk Wire
Ledninger kjøre gjennom meg kroppen levende energi .
10 elektrisk krets
Subo og avansement til den 10. krets , og det er en
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uforgjengelig strømbrudd .
elektrisk fall
Electric falt på ordene av ecstasy og følelser .
lys kutt
Skarpe og lyse ekko ,
Skinnende lys gripe stemme breaking.
Lightning Mørk
Blinker tilsløre
orientering .
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" Ofusculência "
Piercing lyn skygge andres glede opplevelser og utseende.
Gløde
Kryssende buer dypt i sjelen din som holder elektrode dynamiske og gløde sjokk .
Electrocutáveis
Som et hint hamring meg incongruities av følelser som
krever en sterk og bestemt lys .
Twilight fravær
Vikle meg forsiktig i høye lys av mitt vesen forsiktig glede
med lyn .
erindring
Absorbert enighet om en lys dag , er jeg klar til å komme
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ut av mørket og kraften av lys, vil distribuere kraft og
energi for hele constelar samfunnet .
truende lys
True disse rekonvalesent lys som plager oss og la forutse
fare.
Nattlys
Dette lyset som følger deg i pastoral øyeblikk og ute av
stand til å konfrontere skremmer deg i hemmelighet .
rødt lys
Den intense røde lys og blokkerer akselerator nerver .
sjokk
Zarpares sjokk og forurensninger sinn uten impulser opp
utbredt .
Selskapet Lys
Opplyst hva skjer ikke og verken selskap føles lett .
Thunder
Thunder male og knuse sultne lyder av nytelse .
kraftig lys
Kraftig lys fordømme andre liv til utdanning av stemmene
Rays
Hvor kraftig og Skjærende smerter stråler som kuttet
båndene umulig å tie .
svakt lys
Overskygget
lysstråler .

bevissthet

om
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at

trenge

voluminøse

Bright lys
Intenst belyse tåke av svart lys
kosmisk lys
Som en gjennomtrengende og dype kosmos som lindrer
glemsel av sjelen.
Power of light
Den helbredende kraften av lys opplyst meg grunnen
filamenter i forhuden av fortvilelse , er jeg takknemlig
.Dette lyset veiledet meg i retning av dagens ecstasy av
hverdagen , opplyst meg syk fremtiden og urimelig å så
ja torden opp slakting meg og blinker så strippet
Dynamite fatal glede .
Så ja kurert av lys og bevegelse det kurert meg og forlot
caloric tarmer av rigor og nøyaktighet .Jeg vet ikke om
dette lyset lyser meg i går fordi jeg frykter at hun ikke
har noen lys løp energi .Derfor er det to poler , to
ytterpunktene energi .Og jeg ble truffet av den positive
og healing og ikke den svarte og haunting .Dette lyset
kommer fra klarhet av følelser og rasjonalitet av den
umiddelbare og impulsive skumring , uten overgangs og
ugjennomsiktige sanser , ikke innebygd følelser eller
spikret .Lyset er sterk , intens og brenne alle sine stråler
på som motsetter seg det , bli med lyset, for sansene.
Det blir ingen impulsiv energi og styrke, ta tak i talent du
har og styrke som en skarp blue ray og ventilaste av
hetetokter opplevd og ikke skadelig og gjennomgripende
tanker som bedra oss som skygger uten lys som fôr .Så
jeg vil si at det er lys i deg , og det er torden , storm,
energi og lys , i hovedsak klare lys , og ren i sin mest
primitive form brannen som ild som krysser oss og mater
oss , og noen ganger brenner oss , så er liv
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lagetOvergangs og motstandere lys mot selve grunnen
eller følelse av energi som gir oss styrke og vitalitet til å
tåle deres svak sjokk og uten kraft som bebreider og
finne unnskyldninger årsakene til deres engasjement , er
det ingen lys uten energi og alt har energi ,alt har sin lys
og bevegelse og strøm, er det å være seg selv,
skremmende og ofte konfronterer oss med merkelige
kostnader som ikke forstår fordi de ikke er diriment ikke
tør sammenstøt med annen energi, men prøver å sette ut
lys, men huner til stede og hvordan det er avslørt
infiltrerer sansene for syn og viser oss en klar tanke
gjennom stillheten av ganger, og er stille som å herde
utsikten og nyter Inglorious funksjonshemninger at andre
går gjennom negative eller positive energier.Men det er et
faktum at den lyseblå ray skremmende, men aksepterer
at energi som det hvis du ønsker å bære og at lysets
hastighet , umiddelbar , den andre , brøkdel av tid , og
tiden er momentant dermed blir det ingen kutt
irammeverk og heller ikke den mest latterlige oppførsel
fordi alle har rett til energi , enten positiv eller negativ
effekt .Har Skjærende smerter effekten av svart Faíska
skjer i den nøytrale pol av sunn fornuft og galskap bærer
på den pulserende energi og sulten for nytelse og
luminary , så jeg anbefaler deg å bruke din egen energi til
å nås med lys og esbaterá en brennende smil som aske
,strippet for varme, men panisk når rørt .Av en annen
kvadrant har Blue Ray med uforstyrret tanken på jul og
stresset tre lys som fører oss til distraksjon .Blue Ray
kjenner sin vei , retning , veiledning og dom har å ramme
energi og fotoner , mulige kortslutninger , men levende
og impulsive alltid reiser på lysets hastighet , men ikke
blue ray .Det er denne overgangen energi møtt av
pragmatisk energi, men ikke overstrømmende obstruktiv
som hindrer oss i å leve snapshot , torden oppstuss og
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tydelig påvirker lydbølge som produserer supersoniske
hastigheter , men ikke så kraftig .Som en direkte
konfrontasjon og overveldet av sterke folk tykkere
ugjennomsiktig lys som forvrenger hva som er ekte og
virker uvirkelig, men det fiktive lysene også det er kraften
av fantasi lys .
blue Ray
Rasende Blue Ray invaderer meg være flammende energi
som flyter i de skitne porene fordommer og intoleranse
som denne blå lyn vil streike .
laserlys
Dette laserlys er gjennomtrengende og usynlig penetrerer
til usett og ubemerket .Det er en synsk og master lys i
forutsetninger som ikke er relatert til veikrysset egen
synsk .Iøynefallende og ufarlige årsaker gjennom sin
bjelke suging av tanker og forutinntatte ideer med gift til
eier gift og dens motgift .
Takluke
Denne røyken gjennomsyrer lys av de hemmelige tankene
rags minner ugjort i løse hoder av retning og handling,
handling som motor som kjøler det skritt å panisk tanken
på langsom og ukoordinert massificador løpende .Piercing
i fritiden er entusiastisk og distribuerer hjernen og
spennende lys Deambulante nett stimuli .

Disse minnene som belyse loftet for alltid , og noen er
alltid åpne eller lukket i kister.
lyn
Varme og mørkner og blir urørlig og taus , men
131

rekkevidde og støy når det skjer er andpusten og
overveldende som infiserer raseri til å leve og være til
stede blant annet lys og belysning eller til og med enkel,
men slående flyktig mørke sukk og brytermer elektrifisere
stillhet .Dette lyn klarner din samvittighet merket ved
utstedelse veltalende og stønn som fremskynde handling
negligenciador følelse av eiendommen være mulighet på
den tiden falt en annen lyn i denne verden .Lys grå aske
som disse markere varme de ville og sterke strykejern
bare en battered du er smittet av den siste lys grå og
allestedsnærværende fremtid som ikke glemmer , og at
opprøret deg.Skjær opp sporen for øyeblikket, og
forplanter seg langsomt wrenching og franske fortelle deg
styrer deg , og kaster deg inn i et godt lys som drukner i
minnet av inkontinente ord og helle tørsten for lys .I
opprør er de ulmende glørne av et magnetisk kropp som
fløyter og blinker i ditt hjerte brenner med ønske om noe
, virile og maskuline eller feminine og sensuelle da ,
denne doble fornærmelse du tegnet som en dobbel
personlighet som ikke gir selv til den ene siden ellertil en
annen.Disse lys grå varme mørket og fjollete og har i sin
varmebeskyttelse av regn og fortærte at spredt over
kontinenter og tidløst rom .
I lys av glede
Dette lyset som invaderer og gir oss innsikt luksuriøse og
fører oss til utallige nytelser deprimerende og angst kjemi
stillesittende nytelse, men ikke sprø, men trykt i naive
fremmede ansikter av glede som belyser vesen eller
følelse eller følelser.Følelser som du føler glede blendende
og skinnende og lindrer sammentrekninger følt av det
overskytende av glede , dette overskytende som
omdirigerer oss til andre sanser og fornøyelser.Fødselen
av glede utvikler og strømmer på avhengighet som ikke
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vil krympe og beveger seg ikke og kampen i gal glede
fornektelse hår .
Hypnotic lys
Famler følte i møte med lette hypnotiske vitne følelser
som lover ønsket av avhengighet som lys som leder oss
til å effektivisere og tro at det er lys .For det er vi
tilbøyelig uten kreditt og ingen gjeld , stillestående som
hypnotisk livet av transcendente vesener som hengir seg
hypnotiske lyst kilder .Vices at disse rave hår og øyenbryn
lastet beskjedenhet og lediggang .Transcendent dette
lyset som fører oss til nye utfordringer i den samme
tanken i annen reaksjon , til disse vanvittige og rene
reaksjoner overfor den rene ønske har lyset i hans makt
for å bli matet av det og drevet av løse steiner som
kommer sammen som leire ioppvarming.
Bright lys
Intenst at lyset er delt mellom fremmedgjort organer
bevegelse og svinger mellom to enkle måter å lyse , men
uten strømforsyning, er det selvstendige og er fortsatt i
sorg og forferdelse av systemisk hypnose som nærer og
utvikler seg.Men bevisst er et intenst lys slukkes og selv
sender samme krefter av.
psykedelisk torden
Psykedelisk fletter i støyen av torden modig at støtte og
forbedre abnormitet som kommer fra det faktum at vi er
dekket av dette trovoa- den psykedeliske .Vel her
utstråler det koherent lys uten krefter eller vekter , det
ville være bare et påskudd for abnormitet av den svarte
torden , som bur og grynt i den rareste og dyp følelse av
grunnen absorbans fordi den går av , rekkevidde og
bevegeruten
den
minste
hemmelighetsfulle,
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tilsynelatende verden av psykedeliske lys plage hvem det
hvis du ønsker å overliste , eller nyte gledene forskjøvet
farget forutinntatt av skrå farger stillestående , uvillig til å
lage eller bare overbærenhet .Gjennomsyret med
intensjonene i tanken på fragmenter av fragmentert
faktum er de som forestille seg en annen verden , bort fra
forstyrrelser som irriterer oss som når vi skraper øyet ,
eller bare blinke.Denne bevegelsen fremmedgjort andre
bevegelses , gløder og spray det fjerne og uvitende sinn
til det enkle faktum av å være en travel eller hektisk
.Thunder er psykedelisk og kjører bort ånder uten dem å
manifestere , som det er , er en parallell virkelighet av
rykter og uforsonlighet som busemann , og ingen her
spiser bisarre personligheter og aliaser av allerede
eksisterende selv om det er faktisk.Derav alt som er
uvirkelig har tidløs historie , men har noe, redd , redd for
at deporterer i en horisont på fem dimensjoner, polígonas
og lineær, men ikke sannsynlig eller selv utsatt for noen
trekk , er denne egenskapen at halvkulerog det
transcendente forherligelsen trodde.Ingen blomster eller
vokser i filamenter av abstrakte ideer hvorfor , ja tegn er
født pulser inne har sett, og dekorert , imiterte
bevegelser og egnethet for øyeblikket , men alt gjort
oppmerksom og minimalt beregnet.Ingen beregninger
torden er reell og uforutsigbar at det er en ekte
spontanitet som er absurd å tenke på noen annen
energikilde psykedelisk .Slipe og male hodene av yore og
har desvanecestes i gule blader og spist av bibliófagos ,
og uten utholdenhet skremme foreldet minne og gjort
forfalsket og til sitt mål .Omgitt av måleapparatDe
velkommen abyssinere rotulantes og le av torden
Abyssiner .I lys av fortiden formane for dem som bor i lys
av fortiden, de som dør av utover invadere fremtredende
himmellegemer faktisk skje , umiddelbar .Men alt er lyse
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spørsmål , mer eller mindre skarpe lys , men er energi
stråling som ikke er kompatible med det siste, selv forrige
mo- ment.Siste lysene dermed avgir skadelige stråler ,
men ikke overskygge noen lysende og strålende lys som
ønsker å tenne når som helst, fart eller øyeblikk .For det
siste skjærer med nåtiden, i øyeblikket, momentum ,
andre eller brøkdel , men påvirker ikke sin energi makt
eller sin lysstyrken .Vi er derfor alltid i tide til den kraftige
og klare lys av ecstasy bekk som skjærer vind i ansiktet
gledene inntil da strippet for rotasjoner intensjoner rundt
gleden av å gjøre lys eller opplyst vesen , fordi det som
teller er sikkert er strømmen ellerspenningen intens
strøm som utløser den elektriske impulsen at ved å se
frem til på bakgrunn av sin fortid, mindre intens lys ,
stråling fra tidligere liv , men det betyr ikke lede
prinsippet om lys utløste lyspulsen bevegelse usminket ,
levde denandre snapshot, bare et enkelt klikk og klar
gjort opp i den bitre lys og ser farlige og brennende blikk
av misunnelse og hat som bare kryper rundt lysene fra
fortiden og klamrer seg til himmellegemer med
stråling.Vel stråling er stråling og dette er forurensning ,
slik at ingenting sterkere enn lys lys din på den tiden, til
alle tider med alle gjeldende uten stråling , fordi ingen lys
er sterkere enn en annen , er det et spørsmål om
strålingog ikke komme til meg med disse medfødte lysene
fordi hver enkelt har sin rent lys , tørst vilje og fantasi og
ren energi utvikling og etablering .Lys magi som har
farger i sitt lys , reflektert i nyanser av gult sol
energi.Faktisk er det ikke mye lys , er det eneste som er
igjen og balansert eksistens av foci å objektivisere det
som ikke er egnet til visning .Så det er ikke ekte, er
frukten
av
kraftig
stråle
som
henspiller
oss
oppmerksomme .Men stråler hva er bevissthet ?Hva er
egentlig bevisst eller ubevisst lo en barriere som ikke er
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sannsynlig å materialisere for mye fornuftig å gjøre, og
for å forstå at alle vei for øyeblikket .Dette forfallet
materialisere forutinntatte barriere og sier de er
uoverstigelige strømninger når det faktisk ingen reelle
barrierer.Alt er så innbilt og reell eller uvirkelig alle bor i
den samme strøm av illusjoner , sete av andre ånder som
ikke påvirker oss i sannheten fordi det er , eller faktisk er
det ingen barriere mellom ønsket og lys av det ubevisste
alltid til stede i det bevisste oghva - vi forbeholder oss for
oss selv fordi vi tror på kjettinger , men også her er det
ingen strøm eller impulser , men det er imaginære luftfart
himmelske vesener som lever som det står i lys av
fortiden, med et flertall som bestemte seg for at lyset
måtte ha makteller tiltak, men så igjen som de er til
hinder for lys , ikke lys ikke spille notater til lys og er å se
til henne.
naturlig lys
Det er bare naturlig at dette klart og naturlig lys , er det
naturlig å tilpasse seg.Avvik , motgang , konflikter ,
serverer som bare avlat akkumulator holdninger og
problemer bevisst, men ikke så dypt som de er naturlige
.Mellom naturlig lys , og det er minimalt med sjokk da at
den naturlige omgir oss og gjør oss til å føle seg vel og
rolig , fordi alt er normalt og naturlig .Luft, naturlig glede
som omgir oss , som banket og flykter og spesielt rørende
, svak touch for de som liker puffs av letthet .
Kjernekraft lys
Potent kilde til energi utstråler oss endrer , psykiske
forandringer , som deretter vurdere treffet ved denne
kjernekraft.Det levende lys energi vokser lyse virkningen
av transcendent vesen av mutasjoner og at faktisk ikke
lider , men som en påfugl siver oss impulser av beslaglagt
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og som fører oss til å handle.Boost denne dynamiske og
klar eksplosiv stråling.Derfor har vi høydepunktet i deres
energi kraft, vil være kjernefysiske midler som korrigerer
og skjule lyset umulig å ubalanse fordi det er selve
symbolet på kraft transformasjon.Og ingenting sterkere
enn sin tur , denne endringen som hever oss og forbedre
oss om stråling.
psykotrope lys
Som ved et trylleslag eller harmoni de lander og flyte og
slå disse psykotrope lys vinger som fascinerer oss og
utveksle virkeligheten å være som et godt ønske , men
det er å håpe for et dårlig omen når vi kom tilbake denne
verden , hvor som tidsmaskin tar oss bortden virkelige
dimensjon og tar oss med inn i en verden av fantasi ,
uvirkelig eller fornøyelser.Derfor er det en tredje
dimensjon av sensorisk aktivitet og mørk energi når sett
fra perspektivet til andre sprø av illevarslende virkelighet
til oksygenering og flyte psykotrope lysene få fotfeste i
ulike perspektiver og sensuell dimensjoner og at utmerke
de som beholder i sporadiske episoder .Ingenting
motsetninger mellom verdens realiteter eller lys eller fordi
selve innholdet er lysene.
Thunder
Som en bitter splittelse og skinnende, rasende torden
som mater land av de overlevende fra amórfica og
gjennomsiktig lys .Flyktninger i himmellegemer bitterhet
de slår ut ukontrollerbare raseri forsterkes av denne lava
lys og kraft .Burns og mater lys av vesen som lar
invadere av disse negative outs i mørket fraværende av
lys og sleipe makt og som etterlater acalorar av magma
energi torden og forbedrer lykke av lys.Lykke av lysstråler
av ukarakteristiske vesener være .
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generator
Elsker generator, generator eller Love!
Hva brensel dette ikke virtuelle kjødelige begjær , og
dette emotive linken transparent kysse og tørst etter noe
viktig for utviklingen av emosjonell energi og elektriske
bånd .Denne generatoren leverer egoer og personligheter
med skjulte ansikter i daglig representasjon som i å ta
frokost eller middag , eller vann som strømmer energien i
dag-til- dag .Ingen masker eller Skjærende smerter
tanker, enquadramo oss i virkeligheten energi av
kjærlighet eller kjærlighet elektrifisere energi og skarp
piercing og representant ser kjærlighet og ensomhet som
lever matet av en kabel som aldri avsluttes, en
uforgjengelig kraft , mensant, alltid!Alltid å elektrifisere
ønske om å se tørst og litt tålmodighet oppfant den
ensformige dagen og skrå ansikter som representerer
ingenting i elektrisk medium er løse ledninger .Våger seg
inn i fantasien av det medfødte motor og pioner realiteter
men med choken momentant kontakt.Kontakt avgjørende
for levetiden på motoren , motor dette være av
konsensus virkelighet og ikke være til stede , men
uvitende om andre virkeligheter nesten umerkelig for den
bevisst ønske , men det er det !Det er alltid til stede i den
forstand av umiddelbar mulighet , slik at media kan ikke
være vassen men lysbilder i media elsker generator
tanker og tilgjengelige ressurser ;om kjærlighet generator
er alltid på jakt og noen andre ikke - virtuelle miljøet og
kontrollert dette vesen av indulging , så kan ikke selge
deg selv for gleden det genererer, og proliferates i disse
alltid tilstedeværende ansikter av sjelen brikken du alltid
ønsket å kvele.For det kan ikke selge alt av energi , som
energi er ett og flerkulturell i sin følelse av tilfredshet ,
tilfredshet som utvikler ulike virkeligheter , for vi er
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virtuelle og imaginære, bare i nærvær av andre eller på
speilet gjemte den nye regulatoriske energiånd energi av
nøytroner , at disse er de virkelige dyr av lys .Dragons lys
kan lyse opp !
elektrisitet
Denne strømmen flyter gjennom oss og revitaliserer
daglig gir oss styrke og mime skinnende og villfaren
vesener , ja !Walkers fordi det kan være kraften av lys
eller syke og rekonvalesent undertrykkelse som
fornærmelse mot den dualistiske og undertrykkende
virkelighet .Ikke abatas du om dette aktuelle negative
poler infiltrere underbevisstheten og redusere dyp smerte
av kritisk og opposisjonell personlighet , mater du heller
den transcendent virkelighet og positivitet av anti
kjemiske og kjemisk mater kretser av en ånd av
innovasjon og prestasjon, prestasjon dettesom ikke er
overførbar som tilsvarende Ridas panisk matere ingen
glede , men drar sinnet til de magnetiske bølger av
tanken og overføring av dette.Overføring av tanker er
reell og magnetizing og utvikler kretser og ingen kan
benekte disse kretsene har dagens oppslag i den tidløse
luft av opplevelser og gleder undertrykte fordi vi alle er i
ferd med å betablokkere eksterne energier men som
forbedrer vår tørst etter livet .Disse impulsene derfor
påvirke vår tenkning og noen ganger skje eller utvikle
konflikter i tanke, men som kan bringe den elektriske
lykke , at spenningen i portene vil føre til ytre virkelighet
.
blått lys
Utløste sterke følelser blått lys krysser broer og trapper
og infiltrerer kraften i følelser som strømmer og utvikler
dette potensialet vittig .Tar imot sin ultra sensitive bjelker
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skjønnhet åpenhet veltalende vennskap som leter etter
litt mer blå , sterkere, mer intens , og utvikler seg i oss
konstellasjoner med dyptgripende konsekvenser følelsen
og blir fremmedgjort i denne terrestrisk bølge .Denne
kraften påvirker skrå sinn blottet for følelsen av å leve i
nyanser av blått , turkis påvirker dyp og varig vennskap ,
bærer det seg magiske bjelker av galskap og glede
elskere av sjeldne skjønnhet og toning blå .Gjengene på
skumrings intensitet hun utvikler og overfører energi og
varme beskyttende av onde og gleder med dødsangst og
stillhet , nei, ikke en maske som unnvike og henspiller oss
til abstrakt tenkning, er det snarere et sterkt blått lys og
forsterkerreelle og imaginære nytelse, men det påvirker
og som alltid påvirker henne til å flytte og kjøre ut
grensene for den iboende og varig vennskap .Hun
forelsker seg og hvordan det mangel på grunn, men
serverer mat til følelser, kommer og bringer glede og
begjær herligheter , er at gleden kalori og invaderer alt
og er et mylder av spenning med denne blått lys som
legger seg ned og ruller abrochaopphopning av energier
som bryter med tiden , men det betyr ikke forsvinner i
denne fremtiden , er altså alltid presentere denne
beskyttende lys som ikke lar oss utvikle nivået av
ukontrollerbar lyse glede .
Strømledning
Vibrant understrøm av angst går gjennom organer
gjennom elektriske kabler håp forer og noe nytt og
fantastisk som forlater de statiske bevegelser , men med
rask og ønsketenkning .Lammet bevegelse , stiger
spenningen i innramming og faktisk styrt og målt
bevegelser ned trappen tanke som binder oss til
hverandre .Er denne stigen tanker som vi kategoriserer
atferd, ansikter og bevegelser og rammene vi i nedover140

og oppoverbakker av de øyeblikkene i livet, lyset
strømmer rulletrapp uten stopp tar deg til galskap av
virkeligheten som rådende i sek.Xxi , energi , magi ,
kostymer , alle med tilsynelatende harmonier , men pass
opp trappen, ikke alle vil rulletrapp av livet, det er
vesener som gå i trapper som stiger og spesielt noen
støtter, er det nok eller er det et spørsmål ombalansen
.Maktbalansen er avgjørende for resten av bevegelsen og
faller og stiger til nivået på hvert vesen , men ikke alle
fortjener å gå ned eller til å støtte oss på klatre , innsats
og utholdenhet er nøkkelen , og deretter heve deg selv til
offervilje ,uten skader eller stopp og hun vil ta deg i lys av
den tenkende vesen.Ingen balanse av ytre krefter som
kan gi , er fremgangsmåten er solide og matet av kabler
av håp kommer til den viktigste elektrisk kabel syklus av
liv , den energien som strømmer jorden.
sprudlende lys
Cai og burble , fortynnet og ekspanderer inn i en lys
forgrening uinntagelig ønske , det er illusjon sprudlende
ser ut som alt lyset som deretter smuldre når møtt med
ytre virkelighet .Utrustet med ondskap og forfalsket
sporadisk galskap sprudlende begjær som kjærlighet
utvides og forurenser , opptar alle tanker og lov til å
dominere og være dominerende, er det utveksling av
revitaliserende energi , livslysten halsen som går, er den
lysende innhold der.
Lit himmel
Ingenting sterkere enn ønsket om å oppnå den perfekte
balansen mellom lys himmel , som de er stjernene som
gir deg liv og flytte tanker og ideer eller faktisk ønsket om
å betong.Noe vakrere enn himmelen opplyst av
constelares energi som appellerer til en konstant
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interaksjon mellom stjernene , og kraften av stjernene er
unik , som jeg sier noe sterkere enn en sjel med opplyst
himmel vilje og ønske om forandring og samhandling og
kontaktstjerner magnetiserer tanker.
Energi avløp
Det skremmer meg hvordan energier forsvinne i røyk
uten ild , dvs. ikke ønsker å tolke COS virkelighet glimmer
.Jeg er skuffet når vitale energier blir undertrykt av
overnatting og krystallisering av følelser er utvilsomt en
maske av politisk korrekthet.O sjel av ren energi
forvandler deg inn i en magisk og flyr sinn som ikke har
noen impulsstrøm av sanne fakta og endring av ting
endrer trinn og sykluser som alle passerer og utvikle,
men aldri i veien for frykt ogde sofridão følelser .Fri deg
og utvider du lider og spesielt mutasjon av livet , denne
endringen som driver oss .
Lys av livet
Submerged galskap av lidenskap .Hvorfor instinktivt
elsker og ønsker å bli elsket lidenskaper og skuffelser
åpne opp flere illusjoner .Villedet og elsker meg fokusere
og konsentrere seg hele metodikken i kjærlighet til
sannheten, så skjærer noen løgn .Naken på banen av den
elskede vi står overfor den sanne identiteten til å være ,
så bli elsket krever oss en dyp pliktoppfyllende av hvorfor
bli elsket og ennå er det en nødvendig todeling av god
smak gjengjeld og elsker også, er dette dialektikk antatt1
+ 1 = 1 , da logisk kan man ikke nyte noe.Så logisk 1 + 1
= 2, vil riktig, men oppførsel ikke være produktiv dersom
resultatet ikke er teknisk binde holdninger og verdier og
atferd generelt , slik at da er det en samlet posisjon i
midten av elskov.Forstått og er dette sant eneste kilde til
glede , eller være individualistisk eller andre tiltak menes
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tiltak som sann frihet .Vel , jeg har ikke levd nok til å
overvinne de neste trinnene , logisk eller ulogisk vil være
kriteriet for mange av dere , jeg ønsker å være helt sikker
, så jeg tenke meg ass fra tid til annen , og i dag er det
knapt eslersom sådan, det er heller kunstige esler, som
jukser , men som virkelig tankene noen ganger oppstår i
denne rollen , ta dine egne konklusjoner .Jeg er ikke her
for det, forresten om tåpeligheter har frykt , og
holdninger som ikke gjør siden gal er bare under visse
omstendigheter , og når bedømt av andre , avhenger
altså ofte på " habitat " .Avlede noe av det resonnement
så jeg vil si jeg er gal , antar jeg at likte mange
mennesker, og dermed er vi aldri fornøyd , vi ønsker mer
kjærlighet og mer og mer ... hvorfor så mye kjærlig
ambisjon som jeg satte spørsmålet .Retreat si følgende,
alle står fritt til å begå dumheter i kjærlighet, er vi
sårbare og ofte manipulert .Vi ønsker å tro at det er sant
at kjærlighet, hvorfor , fordi vi har vært elsket , den
følelsen som vekker følelser og utløser livsvisdom , det
handler om kjærlighet og overføre den kjærligheten klart
og spontant , jeg ønsker å si fordi jeg har rett til å bli
elsketfordi da elske hverandre og gi lys til liv gjennom en
innsats og retning på en bane uten tårer eller smerte .Nyt
en fantastisk vesen som presenterer deg maksimal energi
forelder.Lyset spiller i bjelker som belyser solsystemet
selv , tro meg .Aldri i den fjerne horisonten fanger lyset
av kjærlighet , fordi det sprer seg ved kontakt,
revitaliserende stimulere disse energiene .Og vokser og
ligningen er 1 + 1 + 1 + 1 + ..... = pluss uendelig.Vel
kjærlig feltet for magnetiske krefter , forførende kraft og
tiltrekke seg et ønske om å vite , og mette eller bare nyte
.
energi foreninger
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Light: heat : sun : makt : segregering : spytt : kiss:
deling: følelsen: glede : party : bursdag : Bursdag: Alder:
alder : tålmodighet : utholdenhet : Conquest : offer :
Pain: Healing : Medical : Helse: Vitality : Energi:makt :
impotens : frustrasjon , sorg : Tap : vertigo : svimmel :
gal : gal : Hospital: sykehus : deprivasjon : ønske : ønske
: ønsker : win : win : Battle : war : død , tap Forsvinning
: no: ensomhet : tenker:skapelse : oppfinnelse : løgn :
grusomhet : umoralsk : straff : straff : irettesettelse , bot
: Politiet: : Verne : stabilitet : saldo: ubalanse : unormal :
sykdom : psykiatri : help: terapi : klinisk : injeksjon:
sykepleier : morfin : Drug :illusjon : skuffelse: angst
nervøsitet : Spenning: kamp : kampen : Fighter : Vinner
: rase : konkurranse : adrenalin : frykt : frykt : tvil:
spørsmål: spørsmål: svar: spørsmål: nysgjerrighet ,
interesse;tilfredshet , glede : Orgasme : følelsen:
samvittighets : ansvarlighet : skyldig : skyldig : uskyldig
: Free: Freedom : Justice : ærlighet : sannhet ,
oppriktighet , åpenhet : Invisible : Unreal : fraværende:
fantasi : kreativitet , drøm: sleep : hvile : peace :roe :
Avslutt : stopp : sign : symbol : Tegning: Blyant : gummi
: Dekk : Road : Reise : Transport : Tog : linje : Nål: pin :
Sying: Operation : Intervensjon : endring: Transition :
step : skalering : Klassifisering : Liste:begrepene: ord,
setninger: dialog : kommunikasjon : uttrykk :
demonstrasjon
:
presentasjons
:
Innledning
:
innledningen : introduksjon : Bok: Ark : Tre : natur : Vind
: Air : Hav : fire: jord , solsystemet : energi : lys : strøm
: rayblå :)
energi renoveringer
Lever misnøye med tilfredshet
Velstand of Light
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Jeg er alle farger å male din verden
lammende lys
Noe vil stoppe oss hvis vi ønsker å fortsette , men hvorfor
stoppe hvis det er handling som utspiller seg og genererer
følelser, opplevelser og stimuli , fordi når noen svarer på
oss og reagerer handling mine venner , tålmodighet og
intelligens til å forstå den andre blir konfrontert smerte
.Det er spørsmålet hvorfor fri energi som lamme oss som
om vi var barn ubesvarte .Mot min kjære ord er et pålegg
om å bli dømt og hvem som skal være dommer over
grunnen , som kan være normal og unormal ... noen!Vi
alle har tro , og jeg har tro på dem som har tro gi at
tilfeller av bekymring for vilje og allvitende og dette
ønsket , men som en harpe som henspiller og unnvike
sender høres havfrue med hallusinatoriske ekko.Noe mer
enn slappe av og lytte vi har to ører og en munn å lytte
dobbelt så mye som vi snakker og stillhet er handling og
ikke naiv eller ukontrollert , få motstå du skal prøve
stillhet kan også være forferdelige , men besvarer mange
subjektive sakerog omgjengelig stillhet er stille, men kan
fungere som den perfekte våpen ønsket av impulsivitet og
ukontrollerbar ønske så roe ned og lytte lytter stillhet i
deg!
Hvis en dag være en avstand
Hvis en dag være en avstand , ville destroyer,
skremmende , støyende, eller var nådeløse lys , vakker ,
strålende og energisk ... Hver ray har som mennesker
forskjellige egenskaper , ulike former for tiltak , annet lys
, dvs. hver ray /være unik og eksklusiv.Vel, hvis en dag
være en avstand på minst var det opprinnelige .Hver ray
har form av handling, som når som helst folk som deler til
tider oppstår fraksjoner.Handler vi på strålen / være, vi
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kunne endre retning og destinasjon.Når det gjelder
destinasjoner og første gang jeg vil påkalle Guds navn ,
en dag syntes å ha en samtale tro og tro med en Koran
tilhenger som fortalte meg følgende historie som jeg vil
beskrive : er du spillet for en gitthender og heftig be gud
om å forlate deg maksimal score og forlot deg en jævla
.Min kjære historien koker ned men som endelig sluppet
den informasjonen ?Men bortsett fra denne historien vil
jeg fortelle deg at vi har handling og radius / være å
handle med miljøet og hver ruller terningen med din
energi / form / atferd.
Læren til en utdannet far i livets lys
Jeg takker min far dette bidraget til min lære så vel ... litt
av alt ... det er hvordan vi ... vi dannet når vi er
oppmerksomme på livet ... På rundt oss ... med
følsomhet for alle
reflekterende lys
Jeg reflect'm bare gal
Bright morgen
Hvor bra så våkne opp i min verden , med kanarifuglen å
synge , fisk å svømme og tre oksygen .Jeg tilbyr deg
mine medskyldige : Kanari pints fortryller med sin
sang.Den smartie fisk som svømmer og glir over vannet
.Og amasonene bonsai som puster og inspirerer .I denne
tre glitrende vesener og inspirerende av min verden ,
holder jeg mer en globus i vinduet som utgjør verden slik
den var for 20 år siden , bare et eksempel av unionen
fortsatt eksisterte rep .Sovjetiske sosialistiske .Jeg har
også to ørkenroser, både komponert av tiden sandkorn i
ørkenen som gjør meg se for seg en forent verden , i
verden er disse rosene en i sin opprinnelige farge som for
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meg betyr utholdenhet og en annen malt i sterke grønne
tonersymboliserer for meg håp .I mitt forfatterskap
verden , tror jeg , og jeg føler meg som om uforstyrret .I
en perfekt varme omgivelser og den lyse morgen å skrive
noen kjærlig sjel her som ønsker å forestille seg rosen av
fellesskap.
200 dager med " vulgær " mauriske filipe
Jeg våknet opp i en annen virkelighet enn vanlig og
utforsket rar skrivekurs gjennom denne boken ville utvide
mitt vesen .
Jeg tenker på hvordan overføring av tanke og likestille det
til en lys og sin makt.
Som vi alle tenker på flere perspektiver må følge en
kjede.
Sjelen har forstyrrende øyeblikk.Den måten vi ser på oss
selv er ikke alltid naiv .
Energien utvides.Urolige sinn med forseelser er foreviget .
Stemmene i samklang høres høyere enn en stemme.
Ordene er et uttrykk for kunst.
Fra dette punktet vil det være inspirasjon .Den hjerteslag
har sin rytme som utvider blodårene .
Undertrykkelse er gjort av stealth .
Alle har sin q .Alle tror vi om ondskap .Noen ganger gjør
de oss holde kjeft .
Vi alle tror.Minnene er ikke alltid til stede.
Ikke pratiques hat fordi det er dårlig .Ikke alle ganger
muligheten til rett tid .
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Noen ganger bare fordi vi lider .Vi har alle ytringsfrihet.
Ingenting mer ærlig
uttrykksformer .

enn

sannheten.Jeg

har

flere

Som vel er å ha balanse.
Balansen er en rutine syklus .Å være nervøs er en
ubalanse .Folk elsker å kommentere.
Vi har alle renhet .Solen er en energikilde .
Den universelle kjærlighet avler medfølelse.Den unormale
er ingenting skjer.Alle glemmer når vi vil.Det er alltid
flere perspektiver .Svært få ideer overbevisning .
Der uopprettelig ting .Alle er utsatt for urettferdighet .
Kjærlighet er en kilde til glede .
Alltid alene og beskyttet.Det er folk som ikke liker å tenke
.
Bevissthet er en lommelykt som klargjør oss .
Vi har alle laster.Noen ganger har vi frykter.Vi alle si
dumme ting .Jeg skriver ikke for hvem som helst .
Vi har alle noe vi ikke ønsker å huske, men er godt å vite
når vi er triste og alltid innrømme det og ikke skjule noe.
Vi har alle sårbarheter .Vi alle føler gleden av noe .
Når muligheten lurer åpner døren for ham .Det kjennes
en måte i forhold til hverandre .Ingen er ingen og så har
alle rettigheter til å skinne .
Vennskap er alltid et godt prinsipp en venn er en annen
selvtillit .
Følg magefølelsen din du se det positive.
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Vi kan alle bli elsket og elsker vi elsker er lys generator .
Når vi er elsket vi bør respektere at følelser .
Det er kjærlighet og øke fødselsraten .Alltid med ordene i
korsvei spill.

reflektere !Capture er læring !Grep er sant!Utføre selv !
Jeg er, er du, han er , vi er, de er !Vi er alle meg !
Og jeg er dem !Og de er oss !
Og tross alt hvem er vi ?Vi er hvorfor vi eksisterer !
Vi eksisterer fordi vi ble skapt !
Creation gjennom design!Lys av livet !
Lys DesignFantasi og virkelighet !
Dualismen mellom hva vi ønsker og hva som er faktisk!
Fakta tolker virkeligheten !
Virkeligheten rundt oss !Habitat hvor vi ble skapt !Betyr
som forvandler oss !Transformation / mutasjon !
Innovasjon
og
forandring!Endre
sykluser
trinn!
Overgangsfase !
Overgangs barrierer !
Vinne sykluser og overvinne vanskelighetene !
Opprettet og imaginære problemer eller virkelighet !
Vansker / problemer samspill mellom det ubevisste og
bevisste !
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Bevisst og prestasjon!Bevisstløs og projeksjon !Design av
meg !
Eksistens!
Jeg eksisterer snart vi eksisterer !Vi er en meg !
En verden !
En verden , snudde en jeg på oss !Vi opptrer på denne
verden og de oss !
Jeg handler under en del av deg!
Du strøm på dem !
De er verden!
Verdens vesener !
Vesener som er eller ikke !Enten levende eller livløst !
Produsere lys fange lys !Lysenergi !
Energi makt!Makt er ønske !Desire er som ønsker !Ønsker
er ekte!
Alt vi kan oppnå ekte!Real er fakta og atferd !Atferd er
handling !
Handling er et svar til verden !Verden in Action er
forvandling !Transformasjon er å endre !
Endringene er reelle !Endringen er et konstant ønske !
Permanent vi er i EnCalcE av et ønske!
Begjær kan være undertrykt !Ikke alt vi ønsker i verden!
Misnøye !
Fra hva vi har og ikke der!Ingen uvirkelig!Ikke saklig
tanke!Ingen saklig ikke oppnåelige !Fortvilelse ikke
oppnåelige !Fortvilelse lidelse !
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Lidelse så det er !
Hva finnes ikke tiltrekke ønske !
Hvis vi vil ha det er ikke det !Vi vil ikke oppnå lykke !
Lykke ønske oppfyllelse !
Unfulfillment ulykkelighet av uoppnåelige ønsker!
Ikke kontakt !
Produserer depresjon !
Depresjon psykiske tilstand som ikke er gjort .
Ikke gjort, ikke saklig uvirkelig !
I verden er det uvirkelig fakta der ute !Krefter og
hendelser som antas som verden som ikke er innenfor
rekkevidde !
Ikke oppnåelig er åndelig !Åndelig er en måte å føle meg !
Vi alle lever i ånden !Spirit / predisposisjon
Motivasjon noe som driver oss !
Impuls til å handle !
Handling på andre!Handling, handling!
Andre dem , de kommer !Jeg vs. dem ( verden) !Sosiale
verden !
Læring atferd !Beslagleggelse av kunnskap!Kunnskap om
den virkelige fakta !Våpen av kunnskap kunnskap!
Overføring av kunnskap!Blant dem vi jeg verden !Vet at
verden er å være i det!
Vi de er en verden av kunnskap !
Vi har alle en viss kunnskap !
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Del kunnskap er å lære!
Læring er live !Live er å kommunisere !Rapporten er å
forholde seg !Forhold er å samhandle !
Interact er å handle på verden!
Handler på verden er å snu !Forandre verden gjennom
kunnskap utvikler seg !
Evolve er å være kunnskapsrik !
Kunnskap er å vite sving !Omdanne kunnskap inn i en
verden !Flerkulturell visdom !
Uendelige visdom !
Infinite uoppnåelig !
Å være klok er utopisk !Utopian er et ønske om å oppnå!
Vil!
Will er indre styrke !
Indre styrke er jeg !Det jeg forandre verden !
Verden er forvandlet av dem .De forandrer verden !
Hvem er vi forandre verden !Gjennom grunn!Årsaken
rettferdighet !
Justice like rettigheter !Rettigheter bare fordi vi vil være
meg !Plikt til dem !
Vi bør være rettferdige til verden!
Opptre med bevissthet og den reelle basis!
Fungerende med bevissthet med uvirkelige fakta !
Unreal fakta fantasi
Imagination DesignHva finnes ikke er opprettet !Opprette
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makt til fantasien !Å kunne skape er å være fri !Frihet er
å vite !Å vite er å spille !
Å tolke er å ta !Ta er engasjement !Engasjement er den
pakten !Pakten er sverger !
Jura er lojalitet !
Lojalitet er sant!
Sannheten er en!
Uno er meg!
Vi er en verden !
Vi er dem vi deg.Vesener .
Veksten blir .Vesen er der.
Det er en reell faktum.
Det er en realitet at vi eksisterer , og vi er i verden !
Verden av levende og livløse vesener !
Verden blir for meg og for deg og for dem .
Verden er i utvikling !
Evolve er å være mer kunnskapsrik !
Å være kunnskapsrik er å ha kunnskap !
Kunnskap er å vite !
Kunnskap er opplevelse!Prøv det føles !Følelsen er å vite !
Bare føler når vi opplever det!
Bare hvis vi prøvde !
Alternativ frihet til å oppleve hva vi vil!
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Rett, plikt til å bli respektert !
Vi ønsker ikke , vet ikke !
Vi vet ikke vi ikke forvandle seg til !Ervervet kunnskap !
De ulike selv i verden !
Du vet ikke , du ønsker å prøve et annet spørsmål meg !
Åpenbaringer av tegning på opplevelsen av seg selv og
dem !
Det feilaktige ting avgang andre har opplevd !
Og det er sunn fornuft som ikke er bra!Sunn fornuft
livsvisdom !Visdom av livet !
Felles erfaringer !
Ervervet kunnskap !Gjennom samhandling , samhandle
forvandle er !
Verden er samspill !
Vi er verden!Verden er jeg, du , vi , dere , dem !Deling ,
vennskap !
Vennskap medvirkning !
Felles verdier !
Det samme jeg på flere noder .Det samfunnet vi er.Vi har
alle en venn !Mellom oss kan vi handle!
Ved å opptre mellom oss påvirke vi det !
Han verden!Tildeling av verden!Forvandling!
Ny transformasjon jeg, vi , de , dere !En ny verden .Ny
virkelighet .
Desire
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Gi meg et kyss ... akkurat som de du kjenner ? !Gi meg et
kyss skjult , som de som vi surripiá- hverandre når lysten
vokste gir meg en myk kysse de du kjenner !!Søt søt å
kjenne deg !Jeg gir deg et kyss min
søvnløshet
Jeg sover ikke , fordi det ikke vil sove , jeg ønsker å leve
.Her er en hindring som holder meg våken .Jeg vil møte
det med søvnløshet
Shadow Wolf Caricuao skygge ulv gikk tapt , men fant
.Beskyttet, men bare ved valg.Fôring din fingerferdighet
kjemiske stoff og trykte spaltbart h20 .Renheten egen
skygge dykk for eventyr og hadde en landing , Caricuao
.Som ulv ble beskyttet , men ved holdning alene , midt i
tilsynelatende ensomhet .I dag skal jeg skrive med
Caricuao ulv konfronterer hans verden og tolke det
.Friend uavhengig ikke leve uten deres vill natur , men en
ekte nybegynner veldedig liv , embryo i Caricuao hvor jeg
ble uteksaminert har lojale ung blod , ærlig spesielt en
uredd natur , hard i sin avgjørende, men rettferdig og
respekt for din vennledsager og venn .Så trofast
reisefølge og medvirkning alltid tolkes med varme og
stillhet .Jeg levde et lite nok til å vite skyggene av gater
og Caricuao Cª .Men jeg så mot ulv og han etablerte stum
og lovfestet fortrolige venn link for sin frihet.Hvis det er
én ting ulven hadde var frihet , men han var alene , alene
!Og gratis !Shadow Wolf extrahuman glødende energi i
sin måte å være.Med sin bjeffing pålagt sin uavhengighet
vilt av naturen av gener.Bestemte seg for å dele sin torsk
og åndelig alene julaften med ulv eller snarere Caricuao
ulv skygge samtidig fri unisont broderlig koblet sammen
med en parabol og deres drikke .Vi er alene etter valget ?
Claros står fritt til å tenke som slik naturen .Det var gave
til meg denne julen ulven Caricuao , men han vill for
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medfødt genetisk miljø trekker deg sine kromosomer til fri
tilstand av renhet av følelse i sin egen natur .Gåtefull som
livsstil , men drevet av lyst på livet og nyte ensom, men
frie hender til noen restriksjoner eller påbud .
Jeg og skygge ulv er venner , men ukarakteristisk i sin
måte å arbeide på en ukonvensjonell måte av annen
tvang, er fri av mor natur og så vokser vi og hva vi
indusert infiltrere oss .Havana club er i hjertet av galskap
samme tørst for revolusjon og vi tar hensyn til vårt vesen
, her er en gratis, men ensom pakt med canine instinkt
for samarbeid .
Med all respekt , la du deg og meg !Hva synes du om meg
og jeg av deg?Jeg er takknemlig for at dere har meg lese,
kanskje forstått !
Passerer av hensynene allerede lest meg allerede tok sine
åpenbaringer minst veltalende pakket gave til den
juridiske time allerede midnattsmesse eller spill hane som
er den forferdelige spørsmålet! ?
Refleksjon til det forståelige kommunikative ekstase til et
minimum, og bare stillhet av ekko som skiller oss
.Handlinger er smerter av ord selv på en enkel avvisning
av brenning.Uoverstigelig hindring fysisk, men ikke av
hormonelle og åndelig kjemi være lyse .Himmellegemer
invadere oss for blomstring av stemorsblomst .På jakt
etter kjærlighet kløver , fordi rikdom består i å forstå de
mangfoldige vesener og alltid med noe å legge til dette
synet.Et annet tillegg , en ytterligere øke dette ønsket om
medfølelse og ømhet som forvist oss til den
representative selvtillit i sosiale medier.Vis perspektivet til
den selv ett og udelelig , ikke alie- i noen vilje for flere
ønsker som oppstår i sirkelen.Denne sirkelen av gull ,
laug av god tro og lojalitet og respekt , hovedsakelig på
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grunn av ikke eksisterer.Vi er ren og vill i loven slik , og
ikke noe mer egoistisk enn meg som bare å være så alltid
invaderer en annen med sine synspunkt .Betent sinnet i
stand til en enkel utveksling av ideer , er det presserende
appell til sunn fornuft .Når vi gir eller bringe selv med den
andre.Ingenting mer trivielle avvise hva vi ikke ønsker ,
er det enkelt .Kjærlighet og kjærlighet er heller føle den
andre og ikke meg .Konstruktiv holdning av koblingen
mellom oss vesener , lider av en harmoni som ved å leve
sammen med andre vesener .Trykt i instinktiv atferd bare
tenke på meg , så på meg , og nå har jeg igjen .Konflikt
fordi man er forvandlet til selv , og jeg vet aldri hvor
mange selv , og vi må tåle å gi etter for den andre.Det er
en slags kommer til oss som alltid er åpen .Eu
oppmerksomhet til seg selv med at det å være seg selv
knappene dere og hvilket nivå av egoisme er.Vel rustning
jeg noensinne det - være så at- rop etter tu -er som
eksisterer og som er mer eu s eu s klikke rustning.Og
deretter hvordan komme ansikt i speilet og reflekteres
bare selvet som eksisterer fordi alle eu -tallet var atgråter pelo er eu s verden .For vi alene , og så, når vi
ønsket å bli bedt tories bare på grunn av egoisme av flere
eu s mot eu -tallet.Ensomhet som ord svært
egenkjærlighet har , men som ikke skapte noe mer jeg
elsker deg.Kjærlighet : jeg og du omnia vincit amor
kjærligheten overvinner alt .
Oh hvis du visste du ville, og det at du vet og hvorfor du
bør aldri dette sløsing angst fordi det er alvorlig og
lengsel kommet siden da jeg ikke ser eller gi så perfekt
ville være en bragd at du kom , og du bringe trouxesses
ikke engang møter opp til Osmerte og ikke ønsker makt,
men du kan ikke ønske jeg ønsker møtet et punkt er
dermed svært fargerike livet har mange farger som setter
meg et pints bør ikke være her ved siden av meg kan jeg
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ikke se hagen roser blomstrer og faller hvite petals lapse
lengsel ogønske aldri alene , men dumpe jeg er her du er
der , og jeg ville ha deg her og dine vakre brune øyne er
som havet oliven dem bare når jeg tenker på deg minner
meg våknet opp , jeg våknet jeg igjen uten mørk fant jeg
meg selv lengsel oginnpakket lidenskap ønske i alt det jeg
så og husket sterke kysser , klemmer sterke alt du ga og
mottok og spurte ikke dukket gjenfødelse av å være , og
ikke be om å være forelsket uten smerte sett, jeg ønsket
at jeg hadde husket alt oghva ga meg var alt de kunne
ikke lenger insisterte ble gitt kjærlighet, omsorg ,
medfølelse , lidenskap for alt som ordet sier aldri nei til
en gratis hjerte og det venter på å gi det som er spurt
eller donasjon er sant det er å gi , utenforespørsel eller
kreve hvis du ikke hører en ikke deler , gir søk for å finne
den elixir spade og skatten som ikke har like , bare en
skatt som ikke er gull er varig kjærlighet og visste hva jeg
ville, men jeg gjorde ikke fortelle deg at du sagdet var
noe dypere , noe han så , men ikke oversatt var en makt
uten å ha født , uten å se vokste i meg til å like meg , og
du skrev , og ikke se hva som vokser inni meg var
kjærlighet , det varnoe han ønsket, men hadde ikke , men
ønsket faktisk elsket som han likte å se den vokse til
skumring alt skjer uten frykt, uten skjelv uten frykt for å
sovne å varme ensomhet som en hånd under hjertet var
det ved vinduet så deg ikkemen møtte , jeg følte parfyme
var det en lukt av sandeltre og jasmin lyttet, men hørte
ikke imidlertid innsett var ikke der, og jeg kjente i går var
det samme, men i dag var annerledes sag , luktet og
hørte var ansikt til ansikt unik var noespesiell skade meg
, og det var avgjørende pustet og puste pusten for deg ,
ikke se deg, ikke bli følt og var ikke slutten fordi du var
der , langt unna, men dette spurte en munk å vise frem ,
fremtiden og gjettet atvar der i bakgrunnen , i vinduet for
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å se uten å se deg, uten at du er involvert selv med luft
båret ut i havet ga deg å kjenne lukten av havet våt pust
og glede var det han så havet , sanden, den fuktige,
luften, men pusten din .
Jeg tenner en sigarett tenksomt og nyte harmonien
mellom vesen og tenker gjenstand gjør meg vandre
mellom rader og flyter i å tenke ideer og målsettinger
interaksjoner mellom forfatter og leser aldri lest ledning å
fusjonere det jeg skrev , som merkelig , men jeg kjenner
noenles hvorfor er det liker, vil nå hva jeg ønsker å
formidle eller være vag sigarett gikk ut , og jeg tror for
meg vil være ? !Jeg vet ikke, men jeg skriver som en
form for åndelig og intellektuell frigjøring gjør meg vel
ønske mine lesere er innhold og godt jeg valgt en annen
form for å skrive i det siste mer concrete'm ikke så mye
lys og energi, men av kjærlighet og forståelse
destinasjoner, sinnetelsker vociferously slag ord for noen
som liker å lese noe mer kjærlig , klok og jeg er med
åpne armer til kjærlighet, tillit uten konflikt og uten å
ønske å være ambivalent i mine ord jeg er mer direkte og
konkret ønsker å få følelsen av at følelsen av at
forenerleseren til forfatter slektskap derfor ønsker å være
hva jeg har alltid vært spontan , men appellerer til venner
av avtale ord mellom bokstavene som kommer sammen
og danner setninger alltid tilkobling, og svært realistiske
håp tenker ord , beklager meditative setninger om jeg
tror , men det er godt å tenkehvis bare på absurd som
det er noe som bare eksisterer for å si at også eksisterer i
denne enkle måten eller form gjennom en felles maurisk
filipe for all uvanlig leser meg det er ikke så vanlig apati å
lese det jeg skriver og jeg tilstå,jeg leste litt, men når jeg
gjør det for meg også gjør at jeg tror dette er min
utfordring å lese og fortsette å lese og å tenke .Jeg er
takknemlig og glad over å tenke på at noen andre tenker
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tanker !Kanskje føler ikke jeg føler meg som regn på
steinen kommer inn i fortaus hullene er forent under sand
og jord tøff og krevende forbindelse noe sted , ingen plass
eller annen stein skue en effektiv forhold stein , jord,
sand gikk på dem så errelasjoner samhandling mellom
kalde steiner med eller uten sand eller jord , men forent
av hånden av murer som sluttet og perfeksjonert
kjærlighet over hele jorden skal bli forent som brostein
Mason er mannen som kobler ulike steiner og ikke slå
hjerterstein, men følelsene formes til en annen brikke bør
være et sett med brikker som til sammen står det noen
vekt eller slitasje av tid tør ødelegge turen vi går så er
folket lider mest belastning , men hvis de sluttet effekten
er mindre styre-t den andre stykke med kjærlighet
kjærlighet vil være sand og skitt som forener oss uten
svakheter , bare slitasje minimeres hvis alle brikkene er
sammen og godt brosteinsbelagte mann perfeksjonerer
sin egen stein og slutter seg til de andre sammen er
sterke og er etfjernt og solid måte rundt om i verden er
noe som forener oss lego typen se en ubrytelig festning
alle forent og feilfri hvis hver stein lider slitasje ingenting,
men sand for å få på plass steinene som menn har levetid
sommann steiner er erstattet på grunn av slitasje og
levetid er det små steiner, store og så så de som passer
naturligvis andre som er nødvendig lapidary er en mann
på jorden vil støpt for å passe inn i riktig områdevise med
et puslespill hvor alle bitene passer sammen slik at alle
har et sted og er ikke mindre viktig enn andre til å være
et puslespill uten et bilde forvrengt deler er alt som
trengs i verden planeten jorden trenger alle menn
ogkvinner ingen er ingenting , alt har en måte hvordan du
skal leve og koble til hverandre her er et stort puslespill
jorden vi bor og er koblet til hverandre uten å vite , men
alle spiller en slutt på pusle flere rettigheter , andre
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skjevemen det er naturlig at alt passer tross alt at vi
ønsker et fortau banen er harmoni mellom de vesener
som alle jobber sammen for samme formål kjærlighet og
forbindelse mellom jevnaldrende som vi kan definere oss
selv om andre ikke vise følelse og ikke fortelle
sannhetenfølelsen er at det er noe å dele , og hvis det
gjør vondt å leve også dele kostnader, men fordi det ikke
løser alt greit fordi hvis sinn og vi er utkledde følelser er
vårt ansikt vårt ansikt og når du liker noen skal vise
ansiktet slikog hva det er som om jeg er lei meg som jeg
er , men jeg viser hvordan jeg er og vise ansikt og
ansiktet mitt er ikke til salgs for ikke å være for dyrt fordi
pengene aldri kjøpt meg eller jeg ønsker å være for salg ,
enn si kjøpe en, men én tinger sikker på er mot euro i
favør av kronen at fyren ikke si kjøpe alt fordi jeg ikke er
kongen og kron ønsker ikke ønsker gutta med følelser
lider fordi den ikke lider der, og hvis du ikke har solgt ble
kjøpt er fornøydfordi penger har aldri sett ansiktet viser
alt , og det tar chutzpah å ta dem til meg hva vi er fordi vi
ikke er gode ingen er gode nok fordi en dag kronen
erstattet dyrt og ville møte ukronede den samme
smertensamme iver var kjærlighet lidenskap var vår
fantasi vår imaginære innarbeiding av den virkelige jeg er
lojal mot lidenskap , kjærlighet brenning og selv smerte
at din prakt eksisterer og jeg er skuespiller i vår verden er
stumfilmskuespillermenvår passasjen er en romantisk
filmopptak som synger en sang " dette er vårt brennende
kjærlighet uten smerte" du kan være jeg vil være du er
da vi er begge ser og ser det samme perspektivet det
samme kurset samme fremtiden vår hjørnetsamme plass
passer alle tar all'm prosjektering til idealisere endelig
arbeider på samme måte av den samme ruten og puste
sukk du alltid sukk du var redd for fremtiden var
vanskelig å se at du lider uten vondt fordi du ikke ble
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såret var liv vet at jajeg vet ikke om ja fordi jeg forestille
seg og fantasi er upålitelig , men jeg vet at vi er separate,
men sammen med bare å være her jeg kommuniserer du
svare at du vet hvor du vet aldri om jeg vil, men jeg
finner meg selv her , og det er jeg alltid der med
degfortsatt ikke vet fordi bare forestille seg , men jeg
forestille seg alle gode kantløse ingen barrierer meg og
deg vi begge alltid her sammen eller fra hverandre er
koblet til, jeg trenger deg og du meg du handle jeg
reagerer du ler jeg smiler du snakkerjeg godkjenne deg
du ser jeg ser du Seest jeg er enig vi er alltid i harmoni
som du ønsker som du ønsker bare for et kyss jeg reiser
jeg kjøre snubler flyturen, men ikke alltid falle eller aleijo
meg du er en kur til mitt ønske løfte jeg vil møte deg
ogjeg finner alt og vet ikke noe fordi jeg hadde forestilt
meg at det ville være som fremtiden så deg og føler du
følte meg også som du leser du hva jeg skrev og hva jeg
følte var jeg vil ha deg nær alltid med meg jeg overgå
opprør , men ikkekampen er disculpa kråka ingen er å
klandre fordi du ønsker å se selv uten å se jeg vet jeg kan
tenke meg at du ser er ekte keiser erobring og var ikke
fantasi var blikk uten bedrag .
Ugyldigheten eller null se, avslutter ingen spillet når noen
oppnår det du ønsker å sitte holdt midlertidig glad fordi
ambisjonen er å vinne , og deretter vinne mer så glad for
å oppnå frustrert fordi det nådd og ønsker mer alltid mer
noen coisita hvis du vil og harjeg er nå glad men
following've trodde annen ønske nå da mr .Geni gi meg
tre ønsker ikke, men en Arem ønsker og selv nå mr
.Genie forsvinner ikke jeg føler meg som en liten noe mer
bak skjønnheten er tegnet som kraft som driver oss til
alltid å følge et personlig og praktisk idealisme forsvarer
derfor et dannelsesideal og sosial individualitet , min
kjære denne forskjellen som markerer holdning
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skuespillerog materialisere som en idé , en tanke en måte
å overholde derfor søker eller nå stolthet at naturkraft
som gjør det mulig for oss å være hvem vi er unike
vesener og generatorer av fornuften selv til hva noen av
oss ønsker å være spesiell aitror ikke du en dag allerede
brygge du tåle satt opp med, men også kjærlighet og
kjempe stående i tro fall uten å ville gå uten fallskjerm
faller alle brutt i skyld uten unnskyldning unnskyldning og
upa !Din grønn , brun din prinsesse sjarm din sjel er på
jeg vil ha deg, som alle levende, pustende munter ring
farger helbrede smerter meg lysstyrke din er min
fascinasjon og din vakre vakkert hår treffer det skape
koblinger mellom roten av hjertetå drepe ensomheten jeg
velkommen takknemlighet for denne lidenskapen som
late den touch, det smilet som tar meg til paradis
Jeg så deg så opp merket jeg at jeg så igjen tilbake for å
reparere likte elsket kjære var en gest av kjærlighet.
Du var så som så , og sa det til meg jeg så det var ikke
som jeg spurte deg hvor du var og du nesten choravas
jeg følte meg trist og du spurte så ikke bli som du spurte
meg er glad jeg ikke liker deg hvis du en dag finner deg
selvmistet tenker på meg som utgangspunkt tror at livet
er et kart , og at jeg vil finne deg og jeg fortalte deg
velkommen her begynner reisen og at ingenting du
allerede har konto med meg og ha meg i ditt skjulested
gir megett beijito og alt er vakkert.
Tenk deg uten å skape skrive uten å lese høring uten å
lytte studie uten dekorere se et motto har et tema se og
føle og la deg gå på bokstavene i ordene i setninger i
diktene med meg alt er problemer i dag jeg føler nå
modernisert med ingen fortid mens minner meg
glemmeog gjøre alt om igjen i denne følelsen forstå
sannheten i øynene føle den gamle ansikt i øynene og jeg
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ser deg og uten ironi eller demagoguery'm spontan er
punktlig og nåtid saklig i dag ble så glem det er som om
det ikke var forrige gangkommer fra det indre øyet
utsiden jeg husker eksisterer jeg og jeg finner meg selv i
nå øyeblikket hadde vært var nå gjenstår for meg å se på
dette ansiktet øyeblikket øyeblikket hendelsen ikke en
gang, men nå dukket opp nesten kommet fram at ordet
av det handler om enbare at et ønske om en vil vare en
glede å skrive noe sagt, men samsvarer med visjonen om
den dagen og ble født skrive makt gleden over en mann
som lever sine dag - til-dag flyter og nesten blekner
vannklar og rolig reise anbudet ansiktet er tårer som
kjører på din kvinne dame jentas ansikt som noen ganger
blir tapt og er ikke sikker på hva han vil , men tar sikte på
å være så søt som kirsebær er bokstaver er ofte ord som
dum som andrelyset som kommer fra det indre med
gløden vet ikke om raseri , men føler en brennende et sår
på en retur fra en tur til deg selv er å snu en passasje i
din verden og jeg ser ham med dyp titt vet hvordan du
føler jeg vet hva fryktjeg vet hva du kjenner dine ønsker i
disse ettermiddager i de ensomme netter er det lidenskap
det er et ønske at du lukker øynene føle frykt , og jeg
ønsker å tenke på din glad og villig til å trosse noen
venter smil ta stjele invadere men ikke ta seg selv som
erdin vår drøm vårt møte på bredden av en elv jeg smiler
du lure rundt med en stein i vannet som beveger seg og
beveger steinen er vanskelig, men du og vannet er rene
koner av de sprøeste tingene hvis jeg sitter jeg reflektere
skrive mellom linjene iinnbilt typen fisk i akvarium der
ingenting og ingenting, men ingenting ikke kan få nok
pust oksygenatet å søke friheten av en dag svømmetur
uten akvarium som gave og så ja drømme hei jeg ser at
du er der spør hvor er du jeg er mer eller mindre du sier
jeg lytteog jeg tror jo mer jeg ser woes av din mindre for
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aldri se mindre sett og følt det som bekymrer deg og ikke
forlate din positive og kreative sinn , men aldri negativt
var konstruktiv ta kaffe miste troen noen griper meg til å
føle kloenbeskytter meg noen som aldri glemmer og
forteller meg at du så ja jeg ønsker deg lykkelig og glad
glad som alle andre er hva jeg ønsker denne
populasjonen utvikler seg slik at det er lidenskap så
fremover jeg så deg dette var sjarmerende magi var alt
somønsket var du bare deg bare du og jeg var glad da jeg
så den fallende regn og våt forent og lidenskapelig vi alle
er oversvømt med disse dråpene av magi og alt som ble
formidlet glede når jeg føler når jeg skriver er noe som
jeg serjeg husker og ser du rett frem i fremtiden, og i
dette jeg vil du skal alltid tenke når jeg ser deg med meg
navlen til navle lepper med leppene kroppen med
vedlagte kroppen mer enn venner var alltid noe han så og
si ikke var noeønsket og følte noe sterkt en uten nød
forbindelse sette deg i min fantasi var å skape noe
vakkert i nyanser av gult som solen som aldri går ut og
utstråler energi hele dagen slukke lyset når det blir mørkt
alt obskure inn denne dimensjonen deren grunn mørke er
det ingen motivasjon fantasi of nowhere av tomt du ikke
ser alle prosjekter i mørket forestiller en vegg faller til
verste hindringer tentakler starter showet jeg tenne lys
opp kluten til når
Vil jeg drømmer tenker , men tror ikke akkurat som
ingenting er som sinnet tenker annerledes fra folk til folk
du tror meg altfor godt !Vi tenker og handler alltid bare
ett å skje slik jeg ser det darkness'm en passasjer ikke til
liten kjærlighet hvordan jeg føler alle kroppsdeler
sovende følelser brutt av lyden tone som forteller meg
slappe stresset og absorberes av ear'm vises igjenikke å
sove, men det kan være bedre å glemme noe for å løse
opp spenninger Pulse'm stående tailed justert kanskje
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siste blitt utgitt meg , og jeg er rolig, men det er alltid
løsning på spørsmålet reagerer ikke , men opptre ta seg
av situasjonen her er en god tidskutt av sofridão .
Jeg trodde jeg drømte jeg våknet jeg så deg i en drøm
virket en fortelling du var den som hadde mer sjarm mer
skjønnhet luft prinsesse var min inspirasjon ble ikke
fantasi var din ridder kriger for deg jeg hadde noen
unarmored handling for å beskytte hjertet var trøtt du
åpnetå sovne du munn jeg tenkte på deg ved din side
lener liggende bedt om et kyss skjenket ham et ønske
ønsket å være sammen med deg jeg fant meg selv å
drømme om deg jeg ser deg rolig lilje petal parfyme din
forfører meg fører meg til å møte deg blir svimmel
oppskjørtetvi er i taket for å se stjerner tilbake meg selv
til deg og meg du gjør meg smile mistet du gjør meg føler
er så godt la meg gå utover ingen er så svak ett på over
tusen eller bedre pluss uendelig er så vakkerjeg føler for
deg er umulig å føle seg mer er å la meg gå for deg av
magi for din glede .
Du er en søt du er en baby som har vært rundt på foten
er så kjær er veldig venn jeg vil ha deg med meg er
morsomme er de beste er den most're alt jeg ønsket og
ville ha en søt barnet er veldig hengiven er veldig
smiling're en sympati erden største glede er min sønn er
min pesky slem gutt verden er du James valpen min er
min gutt og min gutt snu kult også er hele dagen ditt smil
, din glede er fascinerende energier av noe rent hopp
vegg piller tilom acercas fra meg på grunn av den søte
komme og gi meg din pudding til meg du er så søt så kult
hele dagen Tas alltid smilende og klar til å gå til gaten ,
hagen er en gutt en rampete som deg ogdu liker jeg vil
du skal vite at jeg vil at du alltid ved siden av meg
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planetene Mars og Jupiter i på Mars besluttet å elske deg
og Jupiter gjorde du har her er min skal fly fra planet til
planet penn hadde styrke hadde makten var det glede var
noe som formidlesvar kjærlighet i blomst så hadde solen
kraft beveget seg som solsikke frivillig hadde i nådeløse
jakten på noe brenning var en drøm var en prestasjon var
en objektiv alt med lidenskap dimensjons var stor var
forbløffende endelig så veldig kjærlig avvinduet jeg la
merke til på horisonten brukt skannet mye så videre jeg
så stjernen ble strålende skimrende så opp jeg så månen
var min og din æra landskapet var en tur jeg så deg å
reise på land og under havet fulgt oppreiste Vinnende
hender på land og under havet var bare måneskinn .
Saudade er som ønsker er å ønske er å elske er å tenke
er å føle at jeg savner din vil er å ha deg her er å ønske
møtet er å elske deg selv er alltid tenker på deg er å føle
din tilstedeværelse er savnet å være uten deg og tenker
og ønsker og føler-t og elsker deg uten å se deg og
ønsker deg med de fem sansene : Sightseeing deg uten
dører , uten lukt du lukte , høre høre deg gjerninger uten
støy , smak glede meg uten å bevise deg og røre deg
utenrøre noe bedre å huske og føle nostalgi .
Skape noe fancy, men er svært vag forestille opprette og
forvandle skrive til noen lese vet ikke hva, men jeg vet
ikke hvorfor, men mangler inspirasjon jeg nødt til å ta et
standpunkt å møte denne situasjonen til å skrive og ha
noe å lese begynner å tro at jeg vil prøve å slippegi opp ,
fordi det ikke er lett å få.
Hvis en dag der for å fortelle eventyr eller uhell på bare
én dag eller ett år nå forbi ett år jeg kan se 50 dager er
365 dager i året, 7 dager i uken 24 timer i døgnet her er
litt av en 50 -dagers tid for disse 365 perår noen
ukedager og 60 minutter for 24 timer ganger kort , bor
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for øyeblikket!

erer seier uten frykt var måneskinn ved sjøen jeg var
kapteinen hadde alt for hånd ombord på turen kom slaget
bilde vinner var en prestasjon .
Hvis det en dag går -O glede at noen ville låse dørene ,
åpne vinduer og uredd fly under himmelen det er ingen
som gjør dom ubevisst meg evigvarende gjensidig avtale
for løse notater , et miljø i et veldig varmt sted der liljer,
ringblomster sidenikke wilt våt jord , fuktig på taket , et
sært lampe og hjelpeløs trygt opp til å resonnere
filamenter stiger spenningen det vanskelige selv
vanskelige tider , men ingen jeg mener ingen visste hva
man forstått og oppfattet som å være alene i
folkemengdenmen her er en live uten eksisterende og
fremfor alt svært motvillige smiler kort gråt for
klagesanger skrev det jeg ikke forstår, men spesielt følte
jeg så alt og ingenting så for da gråt bare fordi ga meg og
aldri la deg få vite , men ingenting her er parfyme som
utvidetog tente edgy lidenskap av smerte var på tide å si
noe da ikke bare fordi det var noe som beveget seg på
venene kjørte blodet noen ganger langt fra et hjerte som
ikke pumpe var bare for å få en idé om den treffer sterk
lidenskap og kraftig selv i sjelenfattiglem var
hovedsakelig folk og hadde tankene fordi du er redd for
noe som føles endelig er det alltid en slutt og en
begynnelse jeg tror jeg fortjener er ikke for meg eller for
deg er både fordi vi elsker og også avvise noe som bare
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noe som er født og blomstrervokser alt en dag, og det var
en andre forsvant var så alt som skjedde ikke bare fordi
man ønsket å leve en dag og en annen øyeblikk uten å
være ustadig alltid veldig viktig ble en gang var en tid
tilbakeslaget var og var ikke lenger nok noen gangertror å
bli gjenfødt som jeg ser og ikke forestille seg var
sannheten i tidlig alder hva som er sant er demonstrert i
loven en aksjon for å få et hjerte var ideen tilkobling uten
noe eller noen ikke si hva som skjedde var noe fryktetalt
som risting var ikke forgjeves var da han passerte sin
hånd med en mopp er det alltid noens side , fordi da er
det ikke å si ja selv tenker om ikke å ha dette er ikke
grunnen , men ja det er ikke alltid sånn, og ble aldri
ønskermen noen ganger gjør en heller omgjort til en ikke
se oppriktighet kampen for frihet av første akt er ikke
sant, og ikke et ja fordi jeg ikke er og ikke bare ønsker å
være i live fordi jeg eksisterer og da allerede var tenkt å
bli lest for å utvide og skriveå sove mens han gikk og løp
sto var i gang frukt av den frie og smart tenkning var klar
over bevegelsen gikk og gikk bare fordi jeg elsket selv om
ikke for denne verden kjærlighet tror ikke på overtro tror
på mannen og hans oppfinnelser spørsmål forutsetninger
imaginations illusjoner ermed ioner eller protoner å lage
raketter lys er energi , og dette kan ikke bli sett, men
produserte ingen guide ville og kunne var mannen var så
vulgær ble bare forestille seg og skape følte ikke den
sjette sans som det ble kalt, men det var så ekte som
skjeddenår vi ønsket.
Hvis vi levde kort av øyeblikk , enten veltalende eller selv
varm , ville ingen si at kjærlighet var smerter som gjør
vondt tenke kjærlighet uten smerte er å hva det tar å
brenne glød med en pust lenger enn du kan tenke deg
sannheten er ikjærlig og gi, selv lider samme ikke å se,
men spesielt føler og påføre smerte til å elske enda ikke å
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se, men heller ønsker å beskytte mot smerte din
kjærlighet forholdet skaper beskyttelse fra feil kjærlighet
følelser fordi da smertene kommer fra hjertet i dinse se
havet som jeg er bare ute etter å elske treffer øyevippene
i sanden vinden river bølgene jeg ser en strand med skjell
snubler i stjernene et rop , så et korn feeds mitt hjerte .
Hvis jeg led var fordi jeg ikke ser eller de ikke forstår hva
levde smilende solsikke fryder og embellishes med solen
stråler fri deg og vise din skjønnhet som choke som gale
frykten alle har noe som ble flyttet jeg fikk ikke sesom
dette skjedde var en pine for en lang stund som kunne
møte en hvisking nå ikke le fordi noen så en mann som
kort nølte bare fordi han så , og det igjen ingen la merke
til fordi jeg led var stille for noe som levde og led som
filtnatten var kald jeg kom tilbake nedover veien med alt
og intet ett noen gang vært fra hverandre, men som noen
var kort i øynene sagen sikkert handlet klart og hadde
tristhet av ferdighet nå at de usikre ikke Agias , feil
aldrejeg så opp i taket og alt virket øde O Me O smerte
som trist syn og ivrig tape meg strålende etter når jeg går
til gulvet bare fordi det faller og ned i ydmykhet for alt
som
er
i
menneskeheten
dempe
forstyrrende
stemmeurovekkende stillhet av noen som ikke sier så blir
glad våknet opp en dag da han tapte mot meg sa det var
ikke gleden som jeg følte og alt i én dag bedre i morgen
var det han ønsket bare fordi det er en mann er trist
I ensomhet i mørket når ut ikke si nei til en bror det ikke
kommer til å spille deg i hjertet hvis det var bare for å
være alene hadde ingen nåde
Disse steinene jeg sitter skriver til deg hva jeg aldri har
glemt ditt smil selskap var noe han alltid følte da han var
alene , fra tid til annen tanken på deg etter det og følte
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bare huske deg.
Når drømmen våkne opp og se meg lurer på om du vil
fortsatt være som forventet eller tenkt eller bare reiste
drømmen bygger ingenting forandrer ingenting er en feil
oppfatning så sjelden drømme er frustrerende å våkne
opp og alt i den uten endring , endelig drømmeeller ikke
drømme alt er like.
I en trist natteliv og rolig og meget mutt misanthrope
rolig, men det er en stjerne skinner , en måneskinn å
belyse selv den mest voldsomme og fryktelig miljø det er
håp noen pålitelig et vesen som animerer oss og trekke
opp en venn , selv sann følgestil enhver tid være den
ultimate noen som ser på oss med likegyldighet uten
troen ikke ser med kjærlighet påfører oss smerte eller
annen måte tror ikke på å være venner og ser bare for
navlen også han noen gang føle forskjellen på hvem som
er vennvenn og føles troen på kjærlighet selv i smerte av
tiden at en dag mannen ville være ingen kunne fortelle
om det som ble sagt uten å vite fordi mannen gjør alltid
noe annet skje ble forankret i deres levemåte fra det
øyeblikk av fødselenvokse opp og til slutt dø alt mannen
gjorde noen visste forhåndsvisning og ikke engang vet
hvorfor han gjorde det er mann og hans vesen.
Jeg så i dine øyne en viss glans noe gjorde trigger var
intens og hadde en grunn til å elske Jeg så igjen fortsatte
å skinne utseendet ble meg vinne skinte som en glitrende
og sterk stjerne fanget mitt øye var en vakker
følelsenlidenskap når du ser hvor jeg ønsker å være du
ønsker å gå med meg på samme måte som det er skrevet
i denne boken som er min skulder å gråte på noen til å
ønske å være alltid , og jeg er alltid ønsker at stedet som
vi vil vinne med vår måneskinn og samme stjerne skinner
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alltid.
Jeg forstår ikke eller forstår ikke så selv vet bare ikke nok
forståelse til å innse å vite så ja kan argumentere ble
informert om hendelsen var utenfor det som skjedde bare
ønsket å vite hvor den startet , og endte til slutt vil du
skal vite at til tross for alt som kan skje somenden kan
ikke forutse at jeg ikke kommer til å glemme deg , og at
du alltid kan stole på vår kjærlighet i enhver situasjon ,
fordi det er ikke bare lidenskap jeg så i mørket så jeg
dybden av natten var det på tide å slappe forbedre
musikken på radioen og la meg ledenatten er en
følgesvenn kan dele de mest sensitive følelser, fordi hun
holder hemmeligheter og lignende for å kalle det stille
natt det alltid har godt øre , men sier lite om alltid
conniving og så er jeg fornøyd .
Hvordan leve fange av hele verden en eim av frihet til å
lindre angst at følelsen av fengsling øker spennings
nerver blinker uten at andre skal se , se , obligasjoner
som er utgitt i oss som løse liker å være fri og naturlig til
noe mer banalteller sexy eller jeg forestilte hvordan det
fungerte var å skrive og ha noe forestilt og representerte
mitt vesen vulgær stå følelsen og se jeg skriver alt som
gikk gjennom tankene han gledet håper du å lese også .
Denne personen ensom posisjon og målløst denne
forvirring som presser oss til glemsel i totalt tap av føler
trang til å puste tror dette er hva man står overfor , levde
en titt et sukk sigarettrøyk utvider en pust etter en pust
øye påse minutter passere sigarett brenner sakte for noe
jeg søker hele tiden fra nå en annen pust , et ord før
passering av tid håper denne avhengigheten gå bort en
dag hendte det at passere utholdenhet innsats frukt magi
av positiv holdning varnoe godt eller enda eksepsjonell
opprinnelige ville være hvis de oppstår fra naturen av og
172

ønsker å bli bedre og mer enn det!Vinner og til slutt
overveldende morgen erobrer i den stille natt alle i min
hånd uten en fange alle for illusjon med følgende
betingelse for å være glad eller veldig glad bare fordi
ønsket
Og som alle en del av hvordan vi føler ting i dag i denne
dagen noen century'm disponert for lykke å leve jeg ikke
lever for å høre hva jeg har hørt og ikke være der jeg ikke
har vært så vel gjenfødt for å leve gjør det ordinære til
noe subtilt uvanlig alleredeer til stede i det ubevisste noe
som vi ikke har noe imot jeg kommer videre med
sikkerhet klar over noe som jeg gjør hver dag alltid leve
med å tro alt vi forestille er en reell prestasjon hvis vi er
slaver av noen vice eller dyd kan omgir det og forlater
denhopper kjører fluer i fantasien av sansene gjør hjertet
pund for en gangs skyld nå den ultimate frihet av en
person som ikke dømmer ikke ved sine handlinger blir er
å leve fritt .
En dag gikk altfor raskt klarte å miste meg sto tilbake
snart gjenopptatt med pusten fra en screening og tillit til
en utvinning og insisterte levde som om det var en annen
skudd tok en langsom, men jevn og sikker skritt tilbake til
den sprøeste rase av verdenrase kalles livet var for henne
at jeg kjempet og nådd målet om å være glad for å være
godt posisjonert i løp ... via sliter alene er nødvendig
frihet og dette er søster av ensomhet samt avgang alltid
fremhevet bare den første ogtil slutt kan du bare være
deg selv først og siste løp alene da dette var den
kampvilje , men vi er aldri alene har livet foran og som
drives for å leve og være første og den siste når vi starter
en syklus er naturlig atavgå ved sist men det er punkter
hvor vi er å vinne er dermed det første livet på ett sted og
en annen sist men aldri stoppe slik at ingen løper i løpet
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av livet vi alltid vinne og samtidig å tape og det er det
som slåss og lykkes i livet !
Drevet av fritid mediterte , equacionei og til slutt tok en
fest handling på rastløshet mann blir ulykkelig når lever
ikke bare når orker ikke å være stille er nødvendig å se
etter lykke som kommer innenfra fordi vi søker noe
utålmodig utenfrasamt denne bekymringen gjør oss triste
tåle ensomhet og blir stoppet styrker oss oppnås vi leve
med oss selv nådd glad fylde en som søker ingenting fordi
det ble funnet ikke tenke på det med en autistisk livsstil ,
men den største lykkeer inne i oss .
6tar der ... 6tar der når ikke be ... 6tar når det er ingen
grunn til å ... 6tar der når du vil ... 6tar der selv om ikke
... 6tar der når jeg ikke føler ... 6tar der når megflammer
... 6tar der når du tenker på meg ... det 6tar pro hva som
kommer ... 6tar der når du forestille deg ... 6tar der selv
ikke ønsker ... 6tar det bare fordi ja ... 6tar der når
megkjærlighet ... 6tar det fordi du eksisterer ... 6tar der
fordi du drømmer med meg ... 6tar det å være her ... 6tar
alltid der ... det jeg tror 6tar der ...
Hvis noen gang se deg, og si det så interessant jente
jente , hadde du noe i lyse utseende munter og glitrende
smil var en kvinne for de som ønsker vakre og sensuelle
epoker slik at forført meg og aldri ville bare så følte
gostas-du magi ?Det var min dag-til- dag .
En dag jeg trodde alle at bare fordi det er , vet ikke hva
jeg skal si og deretter skrive var annerledes var selv redd
for at drømmen om å være og ikke vite hva som skulle
skje jeg prøvde å beskrive hva noensinne ville se her
endte en tur på en av verdensstillhet som eksisterte og at
noen led tror noen bør gjøre bare for å gjøre det som
andre ikke mangler mot til ikke handle , men de vet
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hvordan å ignorere velferden til noen som ikke vet
hvordan de skal se og se slutte og tenke !Slett sigaretten
begynner sammenstøt som de resterende healing ønske .
Jeg vil skrive til exorcise og skape .De tilbringer to
minutter begynner sannheten om skrive- og har noe
annet du er du ikke .Jeg føler at jeg ikke kan, på den
annen side føler en kriger som har den sanneste ,
seieren.Er 16 minutter fra slette en sigarett , vokser
ønsket om å tenne den.Alt går når du føler deg hva som
skjer.
Jeg tenker slik at du må vente .Svakhet av trangen ønske
om å vinne alt vil komme som solnedgangen .Eksisterer i
konstant kontakt med ønske .Jeg tror halv time etter siste
gang jeg ser meg selv , og jeg føler når han overtok
tiden.De reiser på sekunder , i minutter er som raketter
for å feire hver forhånd.Jeg føler meg litt , og tenkte
hvordan skal jeg nå forhånd.Det er et tilbakeslag fordi det
er tilgang sigarett .35 minutter se handlingen jeg vil
avbryte.
Tenkte ikke , var fungerende mekanisk og prosedyre
modus.
Jeg hadde denne tilgangen under en prosess med
utryddelse av situasjonen .
Recoloco meg flyktig, den spontane skapelse .Ord ,
setninger med handling og tilkobling.Jeg hører på radioen
at planen kan abortere , jeg reflektere og føler med en
nord .45 minutter og se en ny sigarett , tror jeg ,
selvfølgelig!Alle, men nesten alt gjør at jeg tror og at vi
må konfrontere .
Det er en time med et resultat av 20 år med 30 jeg har.
Vi lever 66 % av livet å tenke på 100 % at 33 % kan gi
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oss .Var komplisert , men forklart.
Hvis jeg virkelig måtte kjempe og ambisjon om å studere
et middel til å handle
Ikke lett , ikke vanskelig å gå tilbake til å røyke en " bare"
sigarett .Vises på en gang , og følge en rute som ikke
prosjektet ikke .
Selvfølgelig , jeg røyker på situasjonen.Min natur måtte
inneholde renhet .
De brukte to timer 03 minutter og så tenkte esfumacei .
Vil du dukke opp, vil noe sortir .Jeg begynte å smile ,
tenker at noe kom til å få .
Den enkleste var å gi opp, men jeg ville insistere .
Styrket og tenkte bare si at jeg vant.
Unaturlig at noe var unormalt.Når jeg tenker , er den
beste typen utgir seg for å sove .
Viljen er å komme, men jeg vil ikke løpe vekk .Jeg er
ingen lys , men energien aldri gå glipp av.
Jeg føler et lyn makt som aldri overskygge meg .Jeg vil
forandre seg, dette vil ikke nøle med å forvandle alt .
Og jeg vil vite fordi jeg vil.
En rolig og banalt sigarett , noe nølende enn irriterende.
Når en dag en måke come'll be deg om å bringe tilbake
dere hadde det ikke da ingenting ville alle tapt så skulle
jeg gjort uten dere involvert beskrivelsen som lidenskap
hadde en gigantisk kjærlighet og alltid har peiling når du
tenker på deg, via somjeg mistet her , du der som jeg
ønsket å være en vulkan liker å røre ditt hjerte at
gigantiske kjærlighet, alltid triumferende hvor som helst
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jeg følte et dypt ønske fra min verden du alltid har ønsket
, spesielt når du ler utseendet av lykke varsterkere enn all
elektrisitet , der all strøm som binder oss og aldri skiller
oss aldri hatt intensjon om et tilfeldig møte forestille seg
brua over elva der fortauet allerede betydde ingenting så
figuren og løp og gjemtejeg leste i et papir søte ord som
honning brevene var ikke bullshit hadde betydning og ble
gravlagt i det siste noe som vinden blåste og tenkte at
ansiktet malt med pensel i såra og vonbrotne rammeverk
som du var en del av den resulterende kunsten ble malt
på skjermen , var detslike det aldre .
figuren
Flykte , løp , men han grep meg og dro meg , tok meg
med ham .
Forbannet figur som vi ikke ser , men som forplanter seg
.Han er ugjenkjennelig form av en fe -lignende utseende
erfaring .Mumlet figuren : du er redd for en mann uten
ansikt !
Ja - jeg svarte med en viss frykt .Frykt ikke fordi jeg bare
eksisterer i nærvær av lys .
Jeg har snakket om lys og energi, men aldri av en mann
hvis ansikt vises uvitende og voluptuously og kjøre flykter
uten å oppnå din fysiske .
Figuren er et vesen av mørket som ikke kan leve uten lys
.Strange er en skygge som skjuler deg i mørket og
stillheten .Men overspenning av lys og med den hatten
ostentas ansiktsløse , svart .Jeg opp til himmelen ,
forstørre med forvrengning av utseende og metamorfe lys
.Langs elve himmelen som noen River med Sultan luft av
motløshet og svare med hastigheten på svart himmel og
densifico meg å slippe krystall og edgy regn .Men for en
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mann uten ansikt vann borer kroppen min og min egen
store gabardin ikke suge.Den er laget av skyggen .Disse
imaginære tallene ble gjenskapt av meg til døde natt ,
jage på flukt fra mørke og lys etterspørsel .
Jeg er en venn av ulykke skygge .
Alt ondt er tallet ikke eksisterer.
Det er en manglende utseende.
Ropet som en form for livslang glede kommer fra det
mørke sjel ,
Den følelse av beskyttelse til andre og den forferdelige
summende sjel .
Hva stiger eller faller , men alltid stiger til svindel dritt .
Det du ser er veldig høy, og ikke fallet av stupet .
På høydene i bølgene , der de grønne løgner og blå toner.
Overspennings rød varsling som prinsippene for andre.
Den mørke, dystre , er fjollete ikke alltid til stede som det
dypere fortvilelse av et høyt og stille skrik.
I ordene viser til møte naturlig magi som involverer
lidenskap .
Uten en fangst , bokstav for bokstav bygger en litterær
vegg av ord kommer en uunngåelig faktum ... der renner
skriving og tårer av en ubrytelig tilfredshet hvis vesen er
ikke imot , men som det blir revitalisert og vises på grunn
av en pauseAntarktis som frastøter egen magi av å være
blant de blendende vesener og hvordan det blekner i
brennende ild av ønske om å uttale lenge annonsert.Han
skriver og oversetter sjelen utgytelse av skapelsen
maskin .Blant linjer og uttrykk her er hva man tenker og
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andre kommentarer .
vertigo
En begynnelse, en klippe , fordi tiden ikke er flyktig
.Parallellen fall en dårlig start , arrefeço .I tærne
balansere meg og jeg hoppe , dykke .Jeg vet ikke
frustrere meg , hoppet og forestilte vertigo .Rask
hjerterytme skremt av noe som jeg forestille reiser .På
forsiden, så jeg en levetid på et sekund å gli gjennom
luften .Det var det fritt fall høstens traff bakken ... det
våte tar veien skinner i luften lufte bakgrunnen er kaldt!
Den våte asfalten føle den friske vannet som lyser i
mørket husker den lyse og glitrende himmel og det var så
sterk at bakken, sterkt påvirke dette ville ødelegge hva
som kommer.Klokken har stoppet og foreviget øyeblikket
for hans tanke.Ved hastigheter over vinden kom i tailspin
og coiling seg slått og rose , rose, tilbake til forrige
øyeblikk å være senest kalle det så heve høsten når
droppet skyrocketing .
Stoltheten til følelsen som jeg ser andre lidd noen som
følte og aldri så hverandre i huden av andre håp aldri
sofrais stiger ånden av hjelp og gjensidig hjelp i måter er
det steinblokker disse hindringene poserer stolthet født
sånn ijeg tro fordi verden kom til å kjempe til slutten og
sikre deg og være endelig og komme til bunns kjent med
hverandre og deres verden fekting i kunsten gjerdet der
for å påføre slag alt går gjennom en følelse av en hit i
slutten avsverd kjemper en lider utilsiktet overføring av
makt til å vinne og ha skinner være vinneren og taperen
ved fall , føle smerte , men stiger og forfaller er en fighter
som vinner smerten er forestilt ihøy siste akt og vi
formodning om herlighet vinneren og taperen alle krigere
fortjener ønsket seier .
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den morgenen
Det var en fjollete og plagsomme daggry tårene ikke
langt fra en overdreven gråt som var fornuftig i ansiktet
av bedervet fuktig morgen allerede natten hadde forut
hadde forløpt tid kom et skrik og sa å se opp for solen å
komme og fordampet tårerkjører ned og verden med
skyer enkel smil sa overrasket bestemte meg for å
bestemme hva som skulle komme ville kontrollere og
dette virkelig teste vedtaket ble gjort ikke dukket opp fra
intet ville du dukker følelsen av at fondet var følelsen
minuttetvaner fra om mot og utholdenhet lei meg håp
gapet opp og avklart tåke og forrædersk vinden kom
ønsket om å oppnå noe som ville oppnå.
Flaks ville bli lansert tid til å elske meg selv og fremgang i
kamper og kjemper feilfri skudd var nøyaktig for de
følgende dagene traff pekeren lese timer, minutter og
sekunder, og frigjort meg , som ved et trylleslag var den
dagenfryd og glede så mer enn folk flest var annerledes
vintreet sinn ville sikkert skje ville rett og slett surtir .
nettet
Jeg så seriøst rundt meg så landskapet og er ikke stygg
så ut til samfunnet så en web hvor alt henger sammen og
alt, men jeg trodde edderkoppen var en tomt et ekte
drama død var besøket av edderkoppen og nettet var for
henne enslags kveldsmat tok edderkoppen som led mest
og minst vevde stukket mennesker og hvordan det sovnet
denne fortærende calhava har alle drømt at de som døde i
sin web edderkopp var stygg død opphørte å eksistere og
dødelighet ville bukke dette vardrømmen om å bli
udødelig uten frykt for web, edderkoppen og liv alle bukke
, men det er opp til oss å danne en web og kan være bra
for liv ikke får stygge ha viljen til å leve og ikke se
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edderkoppen som slutten, menmen en slutten av en
syklus av et selskap / web som alltid er under bygging
bygge nettet ble utviklende og edderkoppen ingen løsning
er web , den stygge edderkoppen og min fantasi .
Kaffe lysene slukket sigaretten mellom det onde og brent
kaffe få dette denne plassen er en luftig , godt besøkt
hvor folk kommer fra hvor som helst ser jeg meg selv i
fremtiden for å skape en sløyfe i dette rommet hvor jeg
skriver og deretter ha en objektivjeg håper nås på ca
2000 timer hvorav om lag én per dedikere meg selv dag i
dette rommet spesielt kalt kaffe lys der jeg håper å belyse
linjer mellom min dag -til-dag føle deg avslappet energi
selv for instant'll holde en daglig prosesså skrive en
konstant opprette, vandre , er tenkning og skriving noe
jeg synes er spennende og utfordrende sjø forestille meg
selv i mine verdens hav mellom bunnen er det liv !Bade i
havet i skrivende stund hvor jeg ser at blekket flyter å
lage vakre linjer mellom tekster, setninger , dikt eller selv
enkle tanker uten mye oppmerksomhet eller nedbør , gjør
enda spenning eksisterer intensjoner i mitt hav jakt opp
bokstavene med harpuner å oppnå i bakgrunnenhjerter
som føler forskjellige følelser , sanseinntrykk , men det
som teller er å dykke inn i våre hav og spesielt glad i de
ulike hav.
Jeg tenne lykten lykt strøm til energi se sletter opplyst
tom , fyll følelse våkner i meg et ønske om endeløs skjer
at den lysende flamme lyser en ettermiddag går sakte ,
veldig lat er en lett vekker et lyst utseende og
hvordansom kommer en gevinst i nærvær av en
kunnskaps være å gi ut en tett parfyme , intens og
smittsom se en duft som føles glede å inhalere og hvor
god hver dag aldri puste samme luft smiler smilet ikke
alltid nøyaktig, men det som gjør deg vakkerintimt lite
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smil , et tegn på glede og behandles som en fascinasjon
et veldig naturlig og avslappet tidløs glede når fornuftig
smil slo meg en glød som kløktig ikke tankene , og når du
tar på meg er annerledes stunning'm litt dyp tenkning for
et øyeblikk som lykkevises i realiteten av dualiteten av et
muntert smil til en titt for lyst som jeg har noen ganger
sett .
Fado fado en destinasjon som markerer nostalgi uten
alder fjern ørken , men svært nær hovedkvarteret for å se
du ønsker ØNSKES bare du føler du tilhører ikke alt som
jeg skriver , men jeg føler det jeg skriver.
Her er en enkel , men ikke redusert ordet som mitt hjerte
å lytte til vinden i vinden betro å ta deg noen ord skrev
med regn som med et innlegg vil fortelle deg det ville
gjøre en sol design med sine stråler og dujeg vil si at du
er min energi og for deg min solen vil alltid skinne selv på
dager da snøen var denne tenkningen at vinden ville alltid
blåse .
Tenke , reflektere og handle eller ikke handle er ikke
uttrykt føles og hvor vanskelig det er å føle og å uttrykke
ikke bare noen ganger nok bare å eksistere , men
reflektere før reagere som en følelse prosess og late som
en tanke kontroll handling eller ikkehandling nå, se
klokere så late .
Det er en følelse etter da reflektere snarere en reaksjon
som ikke kan føle kan også henge noen ganger ved
stillhet en tenke og bare bo ved tilstedeværelse som betyr
å være .
Hindringen er ikke hindringen for å vinne showet uten
frykt noen ganger føler en doer , men interessen er å leve
og kjempe for oss å utvikle dette noen ganger er å vokse
og lære i kampen for livet vi alltid må reagere på tap,
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ulykke vinne hindringer ermaksimere jeg overvinne er
maksimal glede å vinne og gi oss den riktige verdien for å
overvinne oss og få verdien i å lære fra nederlag og til
slutt vinne er essensen av levende.
Maritime virvlende vann rulle ut i havet , sanden
spinnende dråpevis korn etter korn til en lek å rulle på
gulvet , ta med en hånd havet faller med en annen sand
av havet som vert dyppet i løs selv hånd ,frigjør seg selv
utvider en følelse av hvem hadde alt i sine hender, men
ikke alt har ikke alt er oppnådd noen ganger rømming
hendene mellom hva vi føler i våre hjerter og hender alle
har en spennende og en fange som framgår danner
envirvelvind .
Ikke hva jeg skal fortelle deg er sant, men det er ikke
absolutt løgn !
Flammende smerten av et tap.Der , men hvor er du?Hva
jeg gjorde?
Jeg gjorde ikke drømme fordi jeg er våken venter.
Du vil komme , vil redde meg fra denne bilyden hutrende
meg , angre meg , knekke meg og korrumperer og sier du
ikke!Hvor jeg er, ønsker jeg mer , jeg klarer ikke å holde
bare leve og puste.
Vei gjennom fronter og se noe som holder meg fremover.
Fordi retrett og komme tilbake til der jeg ikke engang
tenke eller være .
Jeg ønsker å løpe vekk , av sigaretten, kampen på
steinene og fulminates .
Mitt hjerte er som dette sigarett som går ut til ønsket om
å tenne du vil være den som presser meg og en knute
unties .Jeg ville ikke , ønsker ikke å være en løs tråd som
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bånd kommer fatt.
Ønsker ikke å være hva du sier eller si om meg , jeg
ønsker å være hva jeg føler .
Denne knuten , ikke ser at strangles og klemmer og
ødelegger .
Dette slipset vil bli brutt .
Alt tilbake til null .Jeg vil bare være 0 uten noen logisk
oppfølging, ønsker ikke å være positiv eller negativ , men
du insisterer på at du må gjøre og skje .
La meg .
Hvorfor gråter ?
Jeg vet ikke, men alltid vet hvorfor tåre faller og løs, jeg
vet også fordi noen ganger jeg kjøre inn feil av andre, og
fordi jeg holder hold.
Jeg vil gråte , jeg ønsker å slippe meg .Dette bitterhet av
følelsen som etterlater meg med en varm kald skjelve
som , men verdt dine tårer , og le og føle .Til slutt vil ta
vare på slutten nås med en tåre ikke kastet ut , men alltid
på lur og går i møte med tåre likegyldighet .
Jeg tenkte , som du er.Så vanlig , så som hva du tenker,
er en standard .
Jeg bryr meg ikke om hva fortelling , ønsker jeg å se hva
du ikke kan gi meg det jeg trenger og ikke du .
Ønsker meg .Til deg jeg vil ha deg som du alltid har vært,
hva han trodde var det du var eller hvor du ikke var , ble
du gjør som du gjør .
Jeg er meg .
Jeg vet ikke hvordan jeg startet denne historien jeg tror
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noen vil nå , men å ha ingen pil heller baugen, enn si
målet.
Jeg har ingen hensikt å treffe, jeg trenger ikke engang
vektet Taria , føler jeg at jeg nå er meg selv , er pilen
drevet inn i hjertet , så min smerte .En ensom hjerte ,
preget av et hjerneslag enn revitaliserer , er smertene for
sterk vilje til å pumpe .
Jeg er ikke gratis .Jeg vil aldri være helt fri , elsker min
frihet , men jeg føler meg bundet av hvem som har
kjærlighet til meg .
Fordi de elsker meg ?
Ville elske.De ønsker å være fri og festet
noen.Ønsker meg føler seg alene og ubemerket .

med

Jeg ønsker ikke å forstå noe, ønsker ikke å tenke på noe ,
fordi jeg invadere , jeg vil bort fra å nærme seg .
Jeg ønsker ikke kjærlighet sies å være frihet .Jeg bare
ønsker å slippe det som er i meg .
Kval , tap .Var og ikke lenger er .
Kom øyeblikket uten å føle venstre .
Denne naturen å gjøre og angre og mer , for å fortelle
hva vi skal gjøre .
Jeg ønsker ikke å gjøre noe, ønsker ikke å gå bort, ønsker
jeg å gå hvor jeg ikke får .
Være borte og ingenting vil bringe.
Ikke gråt , ikke le , ikke tenke , ikke se og føle at jeg er
ikke død .
For en tragedie !
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Og jeg må gå en dag vil jeg også bukke under .
Hvordan komme?Ja , jeg lurer på hvorfor dette, hvorfor
det, men ønsker ikke å tenke hva som har blitt overført.
Ønsker ikke å slåss , ønsker ikke å være så mye som en
som aldri var .
Stemmen hjemsøker som klager .
Hang On .
Jeg vil reise , jeg kommer og går tålmodig .
Hva kan jeg si , jeg har ikke , har ikke mye og en annen
så jeg mangler .
Invaderer meg fortelle meg ikke vil.Jeg vil ikke ha .
Jeg ønsker ikke å gå tilbake , jeg vil være her når
musikken spiller og vinden blåser.
Ønsker ikke å være djevelen , ønsker ikke å være engel ,
ønsker ikke himmelen eller helvete .Jeg vil ha landet der
alt eksisterer.
Ønsker ikke å forlate, jeg bo hvor jeg er , ønsker jeg alle
der, bare meg plass til å puste og tenke på det .
Tenk deg og lage min egen eksistens .
Jeg vil bare luft å puste .Ønsker meg løs som luften vi
puster inn .
Jeg så , luktet , hørt, også fortalt deg hva du ikke trodde
høre.
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Jeg skrev hva som vil sive ut etter å ha lest hva mitt
vesen ønsker å formidle.
Jeg vet det er ikke lett.Jeg tror mye vil ikke bli sagt , mye
også det som ikke vil bli forstått.
Jeg avviser .
Heftig ønsker å avvise det som utarmer meg .
Trivielle ting har ingen plass i hjertet er det mye følelser .
Det vi ser på et øyeblikk du kan merke i ditt hjerte.
Han kan ikke ta det , ønsker ikke å se , men føle hva dine
øyne se .
Aldri åpne øynene av hjertet fordi han ikke kan se og
lider.
Jeg er her .
Du ser meg på?Jeg tror ikke det!Kan du føle meg ?Også
tror jeg ikke !Hva ser du i meg ?
Um , jeg var her for at du esquecesses meg , kan ikke stå
ikke ha deg, fordi det som forener oss noen ganger skiller
oss , men jeg fortelle deg at jeg er her .
Jeg vil ikke late
Jeg vil skrive og la det flyte .
Det jeg skriver er utvilsomt en tåre .
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Som jeg skrev en tåre som det er, trist , ensom , våt ,
løs.
La meg tørke tårer , smerte , tristhet , ensomhet , at
kvelning som er å være alene .
La meg slikke dine tårer , jeg drikker denne smerten du
føler
Bare, alene .Meg , dette er meg , bare meg !
Hvor er jeg?Bare meg.
Følelsen utvides til å virkelig oppfatte smerte .
Hvordan føles det som vi er.Jeg tenker på er å gå utover
det som kommer fra utlandet.
Innover vet at jeg eksisterer , å eksistere for andre bare
ser på oss , men aldri se det samme som jeg mister sider,
enkle ark , løse setninger, løse sider , enkle ark , løse
fraser , vil at alt skal gå av , ønsker ikkelagre noe , jeg
tømme meg selv , bare så evoluirei at alt jeg skriver, alt
evaporize , esvaísse i brevet av en setning mer smerte ,
hvert ord din smerte , jeg skriver for å sette meg fri
.Ønsker ikke å lide.
En annen dag i morgen , den friske morgenluften ,
støyende også.Jeg ønsker natten , stille natt , hvor jeg se
i mørket lyset du ta med deg.
La oss bli med stillhet og mørke.
La oss gjøre det lett blackout.Sider , hjørner, charms,
staver , dikt, setninger.
Jeg ønsker å være ditt lys i den mørke natten .
Som jeg lot meg gå i hjørnene av de dype tidevann spille
harper høy Mermaid .Jeg ønsker å bo og se på deg uten å
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fortelle deg hva jeg skal skrive .
Å aldri glemme deg .
Ingenting !Gjorde ingenting
Målet med disse ordene er null .Jeg vil ikke ha deg til å
lese , vi ønsker ikke lenger å skrive en dag ønsker å
fortelle deg .
Men nå bare ville ha en bit av ingenting .
Jeg vet ikke om du vil lese , langt mindre forstå hva jeg
har å fortelle deg .
Hva ønsker du å legge merke til er at entendas og alt,
men står for meg , og det du kan stole på meg .Men ikke
si det til noen .
Jeg vil vente på døden decepe meg .
Død ?Det er ingen død !
Og dette er alltid til stede.Jeg er ikke redd for døden ,
men for å miste deg .
Ikke at noe skade meg , men opplevelsen av å ha og ikke
ha er forskjellen på å være , hvordan kan dette være slik?
Jeg vil ikke ha noe , for lite og mye noe jeg vil, jeg vil
ikke ha noe jeg gjentar, jeg hadde alt når jeg ikke visste ,
og nå vet jeg hva jeg vil ha ingenting , avvise det som er
og nei , jeg vil være fri , fri for alt for megbånd og vil
slippe meg bitterhet , som er har.
Rett og slett , jeg ønsker å være!
Kan jeg bare være meg ?Ja meg og alt , dette er ikke noe
jeg ikke vil ha."Tidløs "
Hit, og begynte å banke ustanselig truffet med en
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enestående flyt av en anomali eller skadet så en dag
åpnet ikke mer å komme tilbake for å gjøre det var åpent
og umiddelbart nær som jeg vil uttale, var min, men alltid
i mittbestillingen det , du og jeg i et ord så hjertet !Den
dype sorg av å være
Det er ikke kjent for å være oppmerksom på og lære å
leve med din intime se, er gapet ubetydelig og ha
tilhørighet er noe som alltid forsvinner som om i
overgivelse , er ingen motvilje i hovedsak bare ønsker å
være er fra selvdu kan se i bakgrunnen vår indre og det
ser vi at det er ingenting så dårlig som å manifestere
høyere se et manifest tror , trenger jeg ikke la til å
uttrykke hvor mye lavere er det nivået der vi plasserer
oss selv vi skal se hvordan det høyere selv ,er stadig
tettere til forsvinn alltid lurt på utopisk se bli født , leve
og lære , og når du virkelig innser vet at mye gikk bort
fra alt og kjenner din egen selv hva som er endret ?
Alt i min tause verden !Hvordan komme?
Fordi jeg er villig til å endre og møte alle, men nesten alle
kommer fra min verden min verden stille?Det er
intellektet som forteller meg om å gjøre det rette så !
Tenk deg ? !En dimensjon av stratosfæren uten grenser
ekspansjon inn i skuffelse av magi tidløst ut på nivået av
illusjon seg alltid med den mørke utseendet sann illusjon
av ordet allerede snakket skuffelse;Dora generasjon av
indre konflikter av den enkle dødskamp som slår alle
harmoni .
Gåtefull , dyp og følsom som er den ikke- bindende
intensjons energi mye flere bokstaver eller brev lille ordet
.
Her er en menhir som vil sedimenter og skrive mye i lite
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blir sagt .
I løse ting vil du komme mange vil være de som forlater
deg , andre vil ikke stå .Å fortelle deg at jo større for en
tøff fighter , men du " bruker " som få vil stå , men de
innenfor den indre minste ha verdien som bare du kan
få.Leve, vokse , lære , og i bakgrunnen alltid litt utopisk
know .
Her er en dag for en liten bit , vil bare en annen lærer at
skriving var å forene kjenneren av ordinær kunnskap om
vitenskapelig kunnskap , de begge forklare bare med dyp
visdom som leses +
Jeg skal begynne der jeg ønsker å fullføre.
Røyken utvider det indre av rommet mitt.For min indre
også , dette er krenket.Jeg ønsker å bryte med deg og
med andre.
Jeg skal få?
Styrke, styrke og kraft som plager meg og forteller meg
til å gå videre uten frykt !
Du vil ende før mine dager .
All utvendig jeg vil avvise , som jeg vil føle ... Jeg vet
ikke, men her jeg forlate min lille historien er på denne
siden , hevet du min nysgjerrighet liten historie .
Hva jeg vil fortelle deg på disse sidene er for meg å finne
den sanne selv som bor i meg , uten omverdenen .
Hvordan er dette mulig , vil vi se hvordan jeg vil beskrive
min historie .
Å ikke lenger forhånd , trekke seg faktisk klar til å gå
.Røyking fortsetter å prege denne plassen .
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Denne historien begynner der vil ende .
Hva jeg forteller deg er å bekjempe alt .La oss se om jeg
kan komme til slutten og si at jeg gjorde alt og ingenting
, som maksimering av indre.
Har kommet her i kort på sigaretter tangert antall sider
lese hvorfor .
La oss ta kampen , vil dette ha hvor lang tid
Sopra i timer , i minutter, i sekunder .Det er over !
Jeg skal begynne der jeg endte opp med .
Jeg er klar denne røyking pierces vinduet og slipper ut i
luften , jeg ønsker å være denne røyken er det bare luft .
Jeg vil bare puste luft
Jeg ønsker å flyte og forestill deg hva her vil fortelle .Hva
jeg ikke ønsker å gjøre , start til slutt alltid gjøre de
samme feilene .
Kampen er langt fra å bli låst.
Det jeg ønsker å formidle er følelser, situasjoner og
konflikter .
Og kampen er på å vinne vesen som jeg var .Jeg ønsker å
være den andre, figuren jage meg .
Min egen bevissthet som varsler meg og forteller meg :
dukke vinner du
Her står jeg , men kjemper mot bevegelsen at jakten.
Min store , kommer til meg selv .Fri deg , utvide selv, la
meg være deg gjennom meg .
Startet her hva jeg vil bli.Hva er spørsmålene , fortsetter
uten å trekke seg , fikk han se en skikkelse som plager
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meg .
Gjør, skje igjen og gjenfødt til å leve og føle .Ingen
demagogi og illusjoner , leve det du ikke kan se.
Bare da vil du fremgang , stå opp og si .
Jeg ønsker å være den jeg er , jeg er meg .
Er at jeg var og at tallet vil bli.
Jeg vil være som jeg forestille seg .Når jage meg vil jeg
fortelle deg videre .
Vendt mot meg og frigjøre meg .Endelig ennå å starte.
All den tanken .Pass opp denne være jage deg og enden
på kabelen du er venner.
Ikke mer synd på dette øyeblikket .Nådd slutten av pine,
rørte han meg og hvisket til meg , er du der?
Nå er slutten på begynnelsen at jeg vil rapportere her .
For nå jeg si, bare komme til meg og inkorporerer meg til
seier .
Major i meg forvandle seg til deg .Besitte meg !
Du vil være den siste tiden min lukt .Ja , du vil gå .
Ikke vis meg trist med din avreise.Forresten ser jeg i
veien.
Gå som du kom , om hvordan du kom .Jeg vil ikke ha deg
, du er mer en springende ulykke .Ditt nærvær er en
fornærmelse .
Jeg vet at for deg , aldri vunnet , kun tapt.
Du er som sigarettrøyking venn av sykdommen .
Del og gå, gå går at ved ankomst ikke vil være der .Som
193

jeg sa , Emano til din lukt som bare av ... Ires få en
annen smak og parfyme .
Kanskje du ikke du kanskje vet, verken være du i tankene
hva provocas deg .
Siden jeg vet at du husker for noen år .Nok nå at her
ligger et ønske om å fortsette med deg.
Jeg skal stønne i din tilstedeværelse i utgangspunktet
trodde , men omen for mindre plager .
Er gjenstand og jeg skaper vår sammenheng er imidlertid
katastrofal og illusorisk glede å levekår litt svake .Jeg tør
av deprivasjon .For bare da være lett og naturlig , slik
som mater meg .
Kjølig, rolig , varm og harmonisk vil være kompensasjon
Naturlig vind strømmer som tiden alltid følt med sin nord
.Luftstrømmer bafejado mot oss vil være stormer vi står
overfor , er det bare naturlig at røyken fra luften seg selv.
Hvor vi finner i naturen utenfor som inne i harmoni av de
frie strømmer.
Blomster , vokser og konsoliderer selve roten til
frigjøring.Testamenter entydig vårt møte er det veldig
rosa
på
tider
av
ørkensanden
som
spenner
oppstrammende
grunn.Den
går
opp
frigjør
den
menneskelige vulgær bilde , til eksentrisiteten av det
intime forholdet som skiller oss .Vi er forskjellige, jeg er
naturlig og organisk du er kunstige og syntetiske og
dermed ikke exprimas uten meg .Uten handling som vil
nøytralisere , vil du gjøre meg glad .
Jeg skal åpne døren for deg å komme å snakke med meg
.Men jeg skal la det stå på gløtt for å få ut kort tid etter
.Figur du er klar over din spredning, consomes meg
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tålmodighet av uro.Du er, og du vil være litt mye vekt på.
Vi har alle disse dumme etapper , vanligvis hos barn.
Men hvis de forteller oss voksne å frigi barnet vi har i oss,
så jeg hadde med deg en dårlig fase .Jeg kommer tilbake
til pasienten i ro .
Du kan gå jeg låse døra .Helt vet hvorfor du kom , men
også vite hvor du går hen .
Gapet er stort , bredere tenkt å slippe deg .
Flykte, uten meg , omslutter deg og eksploderer .Fra
første dag at ordet har vært min setning , men ikke fortell
meg når det neste du fortelle meg , hallo , jeg er her ,
men sikkert turen vil være en retur til hardt, men
harmonisk virkeligheten slik at det er enten la invadere
,vi har det vi søker ?Så bare et ord fra deg , er det bye.
Og du kom går bort start ...
Det var siste gang ... savner kommer til å forlate.En tåre
falt og slukket gråte .
Tauet som binder meg , er ikke det samme som kveler
meg .Noden i nakken , henger i en tråd .
Estrangulas sinnet og sufocas bevissthet .
Hva du tilbyr er en langsom død forynge og vandre denne
måten og snakke som vi har gjort.Aldri vil slette smerten
akutt enn ett slag kutte laminat hes levende .
På toppen av den opprivende minne og spøkelsesaktig
slag .Var din dichotomous nærvær mellom å være og ikke
være .Livet dekket i fotografiske øyeblikk at alle butikker
og umiddelbart strømmet .Fordi du bor i meg ut av meg
.Sletter din skjebne og leve brøkdel .
195

Denne tidløse følelsen spre følgende øyeblikk.Hvordan å
fly uten å forlate stolen .
Denne gangen stopper ikke fordi puste og kan du noen
gang slutte , hva gjør du puster .
Levende er like sterk som trangen til å puste .Men bare
puster ikke lever .
Når du forlater du å leve ikke du slutter å puste .
Derfor , hva er det som oppstår i en hjelpeløs bilde .
Uten grenser eller konsekvenser , neste trinn.Dette
dukker opp fra å være en annen hvert øyeblikk feier oss
hva vi egentlig er , illusjonen av cliff selvpiskingener å
leve mens vi er i live , hva som beveger oss er naturen
som omgir oss hele tiden og bare distraherer oss , jeg
mener at alleabsorpsjon tid skal brukes til å bare illusorisk
tankene siden naturen gjenspeiler alle rammer tilfeldig og
superlatively stiger hvert øyeblikk av menneskelig
bevegelse skjema .
Det som oppstår rundt figuren av selvet er utenfor som
forstørrer interiøret , men bare fange følelsen av
distraksjon er en større vesen som beveger oss til mor
natur .Hvis helst , dydige, motstrid invaderer er du
assimilert i det øyeblikket av tankene disse oppføringene
kan ikke matche læring og avslutte noe momentum .
Heldigvis overspenning, den enorme og fjern tanke.
Jeg ønsker å snakke om ... Du bestemmer , alltid
manobraste .
Reversere rollene sier tie .
Flyturen av et ord er en handling .Som ignorerer deg og
ta deg fra .
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Du flyr rundt i vinden skygge .Fordi du skjule , og opptrer
så når du ønsker det .
Ser du ikke ?
Gi deg selv en annen , vil du ha en annen venn som ikke
er din enkle ulykke .
Det framgår dampende opp .
Det var derfor at telle til ti , innså jeg hvor mye
vislumbramento snapshot øyeblikk av fremtiden vinduet
var åpent og utsikt bare den siste røyken utvides og som
et klikk på fremtiden blir stort og stort .
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