SUN KU -Światło Prawdy
Bezpretensjonalny
rozważania
poczynione
w
korzystny układ , bardzo dawka niezależności, głębokie ,
ciekawe jak widzimy interakcji bardzo dobrych pomysłów
, które doprowadziły krok, aby opowiedzieć historię z
morałem , który jestmorał tej historii ... to opowieść o
dwóch konie pociągowektóry odbył podróż przez
starożytny Japonii , od czasu odkrycia ,szary osioł został
załadowany solą, bardzo ciężkie obciążenia ;czarny tyłek
kierować do karawany docelowego , ponieważ miał bardzo
lekkie obciążenia , wziął gąbkę się chluby jego szczęście
jest bardzo niegrzeczny sposóbszary nie wytrzymał i
chciał umrzeć, kiedywysiłek potykając wpada w dużej
kałuży derretendo- wodyjeśli połowa obciążenia , czarny
tyłek oszołomiony oglądając niesamowite szczęście , że
nie idzie kolega podnoszenia , ułatwiając podejmowanie
tego, co zostało z opłat.Kierowany przez zazdrość ,
wrzucony do wody, mając nadzieję, że ten sam los .
Gąbka nasiąka wodą co prawie niemożliwe do czerni
nawet wstać, oczywiście ostatecznie ulegając zmęczeniu i
umrzeć .
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Opowieści dziadka
Miłość jest jak tęcza , nie zawsze jest obecny, ale zawsze
pojawia się !Utopijna teoria chaosu sformułowane 1 = 1 +
1 = 2 : 2 = 1a Rainbow spiralna utopia wieloczynnikowa
miłość kończy się na maksymalnej mocy promieniowania
podmiotu , kwitnie w słońcu -Ziemia wygasa ,Słońce budzi
te same kolorymalować świat - oddycham , możesz
zainspirować się w tym samym powietrzu miłości i jestem
wszystkie kolory pomalować swój świat !Wszystkie części
, jak się czujemy rzeczy i są rzeczy, które jednoczą , inny
rodzaj , aleprawda nie ukrywają fakty .Moje pierwsze
wspomnienie po prostu po prostu wspomnienia , w
których absorbowane porozumienia w jasny dzień , i
przygotować się do mnie z mocą światła z ciemności , i
rozdzielić moc i energię na cały constelar społeczności
.Oddaję się , że jeśli pewnego dniana odległość?Jeśli
pewnego dnia byćodległość , będzie niszczyciel , straszne,
głośno , czy był nieustępliwy jasny, piękny , promienny i
energiczny .Każdy ray ma jak ludzie różne właściwości ,
różne tryby działania, inne światło , czyli każdy promień /
być unikalny i ekskluzywny .Cóż , gdyby pewnego dnia
byćodległość przynajmniej było oryginalne.Każdy ray ma
formę działania , jak w każdej chwili ludzie , że akcja w
czasach powstaje frakcji.Czy jesteśmy działając na belce /
być , możemy zmienić kierunek i cel .Jeśli chodzi o cele i
po raz pierwszy będę wzywać imienia Pana Boga ,
pewnego dnia przyszedł , jaką wiarę rozmowy i wiarę z
Koranu zwolennik , który opowiedział mi następującą
historię , które opiszę : jesteśpodane gryna ręce i
gwałtowny prosić Boga, aby opuścić to maksymalny wynik
i opuścił obchodzi .Mój drogi ,historia sprowadza się
ostatecznie zwolniony , ale które informacje ?Ale oprócz
tej historii chcę wam powiedzieć, że mamy akcję i
promień / działać w środowisku , każdy rzuca kośćmi z
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energii / kształt / zachowań .Wiedziałem, że to będzie
transformator i że wszystko będzie mieć równowagę
błyszczących sił , które przekształcają rzeczywistość
.Rewitalizacji energii i który mieszka niezadowolenie z
satysfakcją stanie we wszystkich kolorach malować swój
świat .Obudziłem się w innej rzeczywistości niż zwykle i
odkrywania kursów piśmie za pośrednictwem tej książki
będzie się poszerzać moje samopoczucie .Zastanawiam
się , w jaki sposób przekazywania myśli i zrównać go do
światła i jego mocy .Wszyscy myślimy o wielu perspektyw
należy przestrzegać łańcuch idusza ma chwile zakłóceń
,sposób patrzymy nie zawsze jest naiwny i energia
rozszerza .Niespokojnych umysłów z wykroczeń są
utrwalone i głos unisono głośniej niż wielu głosów , słowa
sąwyrazem sztuki , od teraz nie będzie inspiracją .Bicie
serca ma swój rytm , który rozszerza żyły .Represje
nadrabia zmarłych , ponieważ wszystko ma swoje
q.Wszyscy myślimy o zło i czasem sprawiają nam się
zamknąć ", ale wszyscy myślą , " wspomnienia nie zawsze
są obecne i powiedzieć nie pratiques nienawiść dlatego,
że jest zły.Wszyscy mamy wolność słowa , ale nie wszyscy
mają go w odpowiednim czasie , i nic bardziej uczciwy niż
prawda , mamy różne formy ekspresji i jest dobrze jest
mieć równowagę .Saldo to procedury cyklu , jest nerwowy
jestnierównowaga
.Ludzie
uwielbiają
komentować
.Wszystkie mają czystą uniwersalne rodzi miłość
współczucie .Słońce jestźródłem energii ,zaburzenia to nic
się nie dzieje , każdy zapomina , kiedy chcą i nie zawsze
są liczne perspektywy, wiele pomysłów , kilka wyroków ...
jest nieodwracalne rzeczy , bo wszystkie są przedmiotem
niesprawiedliwości .Miłość jestźródłem przyjemności i
zawsze sam i chronione : są ludzie, którzy nie lubią
myśleć , ale świadomość jestlatarka , że wyjaśnia nam .
Są wady , które czasem mają wszyscy obawy , wszyscy
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mówią i robią głupie rzeczy .Nie piszę do nikogo , wszyscy
mamy coś, czego nie chcesz pamiętać, ale dobrze jest
wiedzieć, kiedy jesteśmy smutni i zawsze to przyznać , a
nie ukrywać niczego , bo wszyscy mamy luki , wszyscy
czujemy przyjemność coś i przy okazji czai otwiera
drzwi,Nie zawsze jest uczucie dlainnych , ale " nikt nie ma
nikogo " i tak każdy ma prawo , aby błyszczeć .Przyjaźń
jest zawszedobra zasada do znajomego jest kolejnym
siebie .Śledź swój instynkt widaćpozytywne.Wszyscy
możemy być kochanym i kochać miłość jest światłem
Generator , gdy jesteśmy kochani musimy szanować to
uczucie , miłość do siebie i zwiększenia liczby urodzeń ,
zawsze ze słowami w skrzyżowaniach gier niewątpliwie
antagonistycznych słów , ale z logikiuniknąć cierpienia ."
Co maszlat nie jest mądrością , ale roztropność " więc
słuchaj !Każdy zna dobro i zło ?Mamy w naszych rękach
decyzję , aby być dobra lub zła , szaleństwo jest jakiś
rozsądek , naprawdę wiedza jest ważna !Jeśli to możliwe,
być absolwentem szkoły życia ... ja włączyć się dla Ciebie
, dla mnie i dla tych, którzy mnie kochają .Zmień ewolucji
.Kabel , który przechodzi prąd żywą niepokój,
elektrycznych, poruszających się ciał , podajniki i nadziei
na coś nowego i niesamowitego , że pozostawia statyczne
ruchy , ale myślami wyścigowych i niespokojny
.Sparaliżowany ruch,napięcie wzrasta w opracowywanie i
właściwie kontrolowane i mierzone ruchy , po schodach
myślenia , gdzie łączą się ze sobą.Czy ta drabina myśli
które klasyfikują zachowań, twarzy i ruchy nie zmieścił się
na zejście i wznoszenia chwilach życia , światła RSS bieżni
bez zatrzymywania prowadzenie Oszalałeś tym wieku
rzeczywistością .XXI , energia , magia, stroje , wszystkie
z oczywistych harmonii , ale uważaj na schodach , nie
wszyscy będąruchome schody życia , są ludzie , którzy
wspinają się po schodach , które wznoszą się , a
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zwłaszcza ktoś się rusza i wsporniki , czy to wystarczy ,
czy jest tokwestia równowagi ?Równowaga sił jest
niezbędne dla równowagi ruchy w górę iw dół do poziomu
każdej istoty , ale nie wszystkie zasługują na dół lub do
wspierania nas na wznoszenia , wysiłku i wytrwałości jest
kluczem , a potem podnieść się na duchu poświęcenia ,
bezobrażenia lub przystanków , a ona będzie cię w świetle
istoty myślącej .Brak równowagi sił zewnętrznych , które
mogą stać , kroki są solidne i karmione przez kable
nadziei przybyli do najważniejszego kabla elektrycznego
cykl życia, energii, która zasila ziemię .Mój Panel
elektryczny był tym, który kazał stanowiska i docelowych
uniwersalnej mocy .To byłoświatło słoneczne , które
oświetlają ciemne wnętrzności natury ziemi .Co się dzieje,
poczuł zasmucony świcie jeden garnitur dostarczonej z
zapadnięciem zmroku , żył , ożywił i odrodzić nim
jestempotężnym słońce ( słońce ) *promienna źródłem,
które spadają jak krople na podłodze , to źródło życia i
światła .Moja latarnia , która stara się nieustannie
obrotowy ruch nieprawidłowości .Zaczyna odczuwać
pierwsze prądem i hałaśliwych nerwy migania z serca
prądem .Fale elektromagnetyczne , które przychodzą i
odchodzą przebiegi myśli wokół kręgu fal .Energia
elektryczna przebiega przez moje ciałoprąd, który
doprowadza mnie do obwodu fal .Impuls elektryczny w
dół i jestem wstrząśnięty impulsów krążących w trybie
elektrycznym , zawsze znał prawdę , kiedy odkryli
poświaty impulsowych , jestzaciemnienie i zamknij
sięnękany przez głosy jasne poczucie bycia , zapala się
jasne świecęzgromadził ból roztopionym woskiem.Drzwi
otwarte delikatnie dotykając elektryczne , ale zamknięcie
nie czasu, aby otworzyć .Elektryczna piła łańcuchowa cięć
z ciemnych żywych korzeni nienawiści .Porażony prądem
w
jasny
dym
czyści
pamięć
,
turbulencje
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elektromagnetyczne
w
głowach
roi
,
burzliwe
nieskończone
electromagnetismos
.Rozszerz
jak
promienie, które paraliżują elektryzujące umysł , mają
lekki , czarny elektryzujących błysków , migające światła
dręczące
mnie
przejście
nieprzerwanym
łańcuchu
.Nieprzezroczyste światła oświetlają dziwaczne istoty w
słabym świetle .Przewody przebiegają przez moje ciało
żywe pełne energii .Subo i awansu do obwodu 10 i
jestenergia " porażka, nieprzekupny , nawetciemne
jestutrata zasilania i padł tramwaj na słowach ekstazy i
uczuć .Jasne jasne i ostre cięcia echa , światłość
chwytając łamiącym się głosem , że błyskawice , gdzie
ciemne zaciemniają błędny istoty o orientacji oka
.Istniejefluorescencji , a które nie kwitną i spadają gromy
we wszystkich kierunkach i znaczeń ." Ofusculência " i te
przebicia piorun przyćmić czyjąś odczucia przyjemności i
wygląd .Incandescence i przecinają głębokie ukłony w
twojej duszy , które posiadają atomy , dynamicznych i
żarowe wstrząsy .Jako wskazówka młotkiem mi
niezgodność uczuć , które wymagają silnego i
zdecydowanego światła w mojej nieobecności zmierzchu ,
które zwijają się cicho , w wysokich światłach mojej istoty
i delikatnie zachwyci jak błyskawica .Nie mazłowieszcze
światło, grożą , że te światła rekonwalescentów i niech
nas
dręczą
przewidzieć
niebezpieczeństwo
?
Jestlampa,światło, które towarzyszy wam w sielankowy i
niezdolny do konfrontacji chwile intimidas was w
tajemnicy .Jestintensywne czerwone światło i blokujące
nerwy akceleratorów .Zarpares szok i zanieczyszczeń
umysły bez impulsów nogi do góry, światła firma ,
oświetlone , co nie jest podany i nie czuć firmę światła
.Thunder szlifować i rozbicia głodnych odgłosy rozkoszy
.Potężne światła potępić pozostały życie edukacji głosami
.Jak potężny i szarpiący promienie , które tną więzi
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niemożliwe związać przyćmione światło , w którym w
cieniu świadomość , że penetracji obszernych pakietów
.Intensywnie oświetlania mgły czarnym świetle w jasnym
kosmicznego, przenikliwym i głębokim kosmosie , który
łagodzi zapomnienie duszy .Biegi Błyskawica i ciemnieje i
staje się nieruchoma i cicha , ale zakres i poziom hałasu ,
kiedy to się dzieje jest tchu i przytłaczające , że infekuje
wściekłość żyć i być obecne wśród innych świateł i
iluminacji , a nawet prosty, ale uderzające ulotne
ciemności westchnień iłamie najbardziej elektryzujące
ciszy .Ten piorun czyści ci sumienie naznaczone
wydawania wymowne i jęki , które wytrącają działania
zaniedbane poczucie własności jest możliwość w tym
czasie spadł kolejny piorun w tym świecie .Pamiętam
podjętą z moim bratem zdjęcie ( teraz wisi w moim
pokoju ) i jestem w miejscu, gdzie miałem piekielne hosty
, które później odwołać .Po jasnoszarym , te prochy ,
które wyznaczają podgrzać żelazka dzikie i silne
tylkopoobijany są zanieczyszczone popiołu świetle
przeszłości i przyszłości wszechobecne nie zapomnę
.Pociąć wpływem chwili i rozchodzi się powoli bolesnym i
wylewnie informacją, kontroluje ciebie , i rzuca cię do
studni światła, które tonie w pamięci nietrzymaniem
moczu słów i rozlewających pragnienie światła .W zgiełku
są tlące się zarzewie ciała magnetycznego gwizdki i miga
w swoim sercu płonącym pragnieniem czegoś , męskiego i
żeńskiego lub męskiego i zmysłowe , a następnie , ten
afront podwójnej osobowości , które nie otrzymując nawet
do jednej lub drugiej stronie .Te jasnoszary ciepłaciemne
ifrywolne i mają w swojej ochrony cieplnej deszczu i
pożarł
,
że
rozprzestrzenianie
się
na
różnych
kontynentach i ponadczasowej przestrzeni atakuje nas i
przedstawia nam wgląd luksusowy i daje nam wiele
przyjemności i przygnębiające .Niepokój chemia siedzący
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tryb przyjemność, ale nie chrupiący , ale drukowane w
naiwnych twarzach .Nieświadomy emocji uczuć i
samopoczucie , czuje olśniewający i lśniące i łagodzi
skurcze odczuwane przez ekscesy , ekscesy , takie , które
przekieruje nas do innego wymiaru , rozwija , żywi się
uzależnienia nie odwrotu nie oscylują lub starcia w crazy
włosyzaprzeczeniem .Hipnotyczny lekki i po omacku
uczucia doświadczenie poczuł na twarzy , które obiecują ,
aby poddać się chęci , prowadzi nas do usprawnienia i
wierzę , że nie ma , za to jesteśmy skłonni bez kredytu
bez długów , stagnacja w hipnotycznym życia istot
transcendentnych , którzy uwikłany wsuszone źródła ,
rave pobierana brwi bezwstydu i wypoczynku .To
prowadzi nas do nowych wyzwań w tej samej myśli w
różnych reakcji , reakcje te czasem nieuzasadnione ,
gdzie mamy do czynienia z czystej chęci posiadania ,
mogą być zasilane przez nią i nie prowadzone jako luźne
kawałki gliny , które przychodzą razem po podgrzaniu .
Moja druga pamięci jest właśnieubrany w garnitur , gdzie
jestem w tych samych ubraniach od pierwszego obrazu ,
który jest teraz w moim pokoju zdjęcia , jestem w
Açoreira na samochodzie Pamiętam spada po schodach
mojej babci , gdzie nie było taśmyprzy wejściach do linii
.Pamiętam zadzwonić do ziemi mojej babciziemi much
było wiele osły pobudzenie lub konie stale prowadzone
.Mój ojciec, który posiada niebieski samochód , który
urodził się mój drugi przypomnieć , byłDatsun .Mój
opowiadał historię, historię według niego, między babcią i
osła , który go nie wypełniać "stary" ,stara kobieta ugryzła
go w ucho.Dziś po historii, która będzie czytać nie spadł
żadnych zębów .Widziałem piersi babci raz był w lustrze
był pod łóżkiem moich rodziców był lepszy żart , który
miał dzieciństwa aż donajgorszych koszmarów , koszmary
Miałemstraszny dół strumienia i do garnka , myślęmoże to
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byćnajgorsze, co można marzy o dziecku i śmierci w
końcu do śmierci i tak jak przed śmiercią lub
nieśmiertelnego , że światło , które jest podzielone
pomiędzy organami wyobcowanych ruchu i oscyluje
między dwoma prostych sposobów, aby rozjaśnić , ale nie
życietrwa w smutku i przerażenia hipnozy układowej ,
która odżywia i rozwija .Świadomie jest tak intensywna,
że gaśnie i nie jest jeszcze skasowane.Psychedelic krzyż
sobą więzi w zgiełku grzmot odważni , że wsparcie i
zwiększenie nieprawidłowości , które pochodzi z faktu , że
są objęte przez cały ten psychodeliczny grzmot.Również
tutaj wszystko pozostaje spójne bez uprawnień lub
skalach
,
transfer
będzie
tylkopretekstem
do
nieprawidłowości , czarny grzmot , klatce i wysyłanie
dziwne , głębokie pomruki z powodu absorpcji ponieważ
gaśnie , zakres i ruchybez najmniej skrytego , pozornie
świecie psychodeliczne światła , które dotykają tych,
którzy uniknąć , jeśli chcesz cieszyć się przyjemnościami
przesuniętym lub barwione naruszać skośnych kolorach
stojących , nie chcą tworzyć lub zwykłe odpust
.Przepojone duchem myśli fragmentów rozdrobnionym
rzeczywistości są ci, którzy sobie wyobrazić inny świat , z
dala od zakłóceń , które drażnią nas jako kiedy porysować
oko , lub po prostu migać.Ruch ten wyobcowany inny ruch
świeci i spray odległe i nieświadomy umysł na prosty fakt
byciazajęty lub gorączkowy .Thunder to psychodeliczny i
wypędza duchy bez nich manifestować i dlaczego nie
jestrównoległa rzeczywistość plotek i bezkompromisowość
jak straszydło i nikt tutaj nie jada dziwacznych
osobowości i aliasy preegzystujących choć istnieje
naprawdę.Dlatego wszystko, co jest nierealne ma
ponadczasową historię, ale ma coś , boi , boi się , że
deportacja w horyzoncie 5 wymiarach , polígonas i
liniowym , ale nie może , a nawet przedmiotem
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jakiejkolwiek cechy , jest to cecha jest to, że
półkuleitranscendentny apoteozą myśli .Brak kwiaty lub
rośnie w nitkach abstrakcyjnych pomysłów , dlaczego tak
impulsy urodzone znaków kiedykolwiek widziałem ,
zdobione , ruchów imitacji i przydatności do chwili , ale
wszystko świadome i minimalnie oblicza .Brak obliczenia
jest prawdziwy i nieprzewidywalny , że nie jestprawdziwa
spontaniczność , że to absurd myśleć o niczym .Szlifować
i szlifować głowy ongi i ma desvanecestes w żółtych liści i
zjedzony przez bibliófagos że żadna wytrwałość
zastraszenia
nieaktualne
pamięć
i
wykonanych
podrabiania i do jego środka.Otoczony aparatury
pomiarowej Przyjmują rotulantes Abyssinians i śmiać się
grzmot z abisyński .Wezwał do tych, którzy żyją w świetle
przeszłości , umierających z poza inwazji znanych ciał
niebieskich w rzeczywistości się stało ,natychmiast.Ale
wszystkie są techniczne , mniej lub bardziej intensywne,
ale promieniowanie energii , które nie są zgodne z
przeszłości , nawet poprzedni chwilę .Wspomnienia co
wydziela szkodliwych promieni , ale nie pomyślał , że
każda osłoni jeśli chcesz zapalić w każdej chwili , pędu i
momentu .Do przeszłości krzyżuje się z teraźniejszością ,
moment pędu , po drugie , czy frakcji , ale nie wpływa to
w związku z tym zawszepotężne czas światła jest czysta
strumień ekstazy tnie jak wiatr w twarz , coś do tego
czasu pozbawiony wolii ruch wokół przyjemności robić lub
być , bo to, co istnieje, akonto naszego bytu
jestkliknięcie, które po prostu doczekać świetle ostatnich ,
mniej lub bardziej intensywne światło, ostatnie poty życia
, alenie kierować zasadą ruchu wywołanego pozostałe
impulsy bez maski , drugi mieszkał w tej chwili nie
podoba po prostu czołgać światła z przeszłości i trzymać
się nic.Dobrze, że jest synonimem zanieczyszczenia ,
promieniowanie nie, dziękuję !Stąd nic silniejszego niż
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światło w momencie , i być w każdej chwili z całych sił ,
ale nikt nie jest lepiej niż ktokolwiek inny , to jestkwestia
walki , i nie przychodzą do mnie z tych wrodzonych
światła , ponieważ każdy z nich ma ,zmęczony woli i
wyobraźni i czystego rozwoju energii i tworzenia ,
magiczne kolory odzwierciedlenie w żółtym słońcem.W
rzeczywistości nie ma wiele światła , nie pozostaje jedyne
istnienie ognisk i zrównoważony sposób obiektywizacji ,
których nie można zobaczyć.Więc nie jest prawdziwe ,
jest wynikiem czegoś, co pomaga nam zwiększyć
świadomość .Ale promienie , co jest świadomość?Co tak
naprawdę jest świadome lub nieświadome ?Tutaj jest
barierą, która nie ma miejsca, za dużo sensie wykonania i
zrozumienia , wszyscy pojechaliśmy na chwilę .Ten
umieścić uprzedzeń barier i powiedzieć prądy są nie do
pokonania , gdy w rzeczywistości nie ma barier w realu !
Wszystko jest tak wyimaginowane wszyscy żyją w tym
samym strumieniu iluzji , siedziba innych duchów, które
nie wpływają na prawdę , ponieważ nie ma , a nawet nie
ma bariery między pragnieniem nieświadomości zawsze
obecny wświadomy i że zastrzegamy sobietylko pustka ,
tak są urojone istoty , które żyją niebiańskie , jak mówi w
świetle przeszłości , większością głosów , które
zdecydowały , że musiał mieć wagę lub środka , ale
potem znowu , którzy są one przeszkadzać .Obserwuje się
i spojrzeć na zatarcie aż było naturalne, że to jasne
światło , że wkrótce zgodne .Niezgodności, przeciwności ,
konflikt , służąc jedynie jako odpusty akumulatorze
postawy i problemy przytomny, ale nie tak głęboko , tak ,
że są naturalne .Między naturalne i transcendentny
istnieje minimalny wpływ nie ogarnia nas niż normalnie i
sprawia, że czujemy się swobodnie i spokój , wszystko
jest naturalne : powietrze , radość, która nas otacza , że
puka i ucieka , a szczególnie wzruszające , delikatny
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dotyk, abytych, którzy lubią kłęby lekkości .Energii udało
się w rdzeniu , silnym źródłem promieniuje w
przekształcaniu nas , zmiany psychologiczne , rozważmy
to trafiony tym energii jądrowej .To tętniące życiem
światła rośnie w oczekiwał , że w rzeczywistości nie cierpi
, ale jak paw , który infiltruje impuls zajętych i które
prowadzą nas do działania działać lub nie działać , impuls
, dynamiczny i jasny wybuch.Stąd nam skorzystać z
maksymalnej wykładnik w jego mocy , są środki zwykłe,
które korygują , filary kruszą niemożliwe asymetrii
jestmoc transformacji .I nic silniejszego niż być
przekształcone, ta zmiana w coś, co podnosi i chroni nas
przed skażeniem.Pamiętam, że płacze i nie chce iść do
przedszkola w pierwszym dniu , ale zwłaszcza po cieszył
się przyjaźnie , bawić się z moimi przyjaciółmi .Czy
normalne w chorym dzieckiem , które powodują wysokie
gorączki niestandardowy koszmar , ten, który został
dołączony do sieci i na dół do płonącego kociołka , ale z
rave myśli ja jechałem do piekła, ale nagle obudził się i
został zapisany w ostatecznym rozrachunku , która
wynikała,Wiem , ponieważ dowiedziałem się również , aby
odróżnić gorące z zimnym , zgodnie z moim bratem, który
położył
dłoń
na
nagrzewnicy
według
niego
w
najzimniejszej części , a on w najgorętszej części, skutek
: po prostu spalił prawy nadgarstek , który przypomina mi
o 666 lubznak bestii z ciekawości mój ostatni telefon
zakończony w 666. - coś nas nie powstrzyma , jeśli
chcemy , aby kontynuować , ale po co się zatrzymywać,
jeśli jest to działanie, które rozwija się i generuje emocje,
doznania i bodźce, gdy ktoś odpowie i reaguje , moje
działanieZnajomi , cierpliwości i inteligencji , aby
zrozumieć,drugi jest konfrontacyjny .Dlaczego warto
zostawić negatywne energie paraliżują nas , jakbyśmy
byli dziećmi bez odpowiedzi, mój drogi odwagi ,słowo
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jestporządek , który ma zostać osądzony , a kto
będziesędzia z powodu, który może być prawidłowe lub
nieprawidłowe , każdy !Wszyscy mamy wiarę i mam
fezada
dać
,
że
przypadki
niepokoju
woli
i
wszechwiedzący i tego pragnienia , ale jako harfy , że
nawiązuje i wymyka przekazuje dźwięk syreny z
halucynogennych echa.Nic więcej niż relaks usłyszeć
słuchać dwa razy tyle co mówimy , a milczenie jest
działanie , a nie naiwne lub niekontrolowanego , kilka
oprzeć ciszę i tam , aby spróbować .Nawet może być
torturą , ale odpowiedzi na wiele subiektywnych i
obiektywnych pytania ,ciszy jest cichy , ale może
funkcjonować jako doskonały broni niekontrolowany ,
pragnąc impulsywnością i spragniony , tych , którzy nie
mogą kontrolować .Uspokój się i słuchać , słuchać ciszy w
tobie .
Kiedyś złapałptaka przywiązany do niego kabel
do żelazka deska do prasowania da mu jedzenie, wodę ...
I umarł , że dzień mój dzienny zabawki.Moja pierwsza gra
złapać gry zły wynik , aby mój brat za mną powodując
mnie wytrącić jeden "kącik " , gdzie pęknięty głowę ,
ażtkanki białawe chodzi.Szedłem około 4 km , aby przejść
do góry i palenia Kentucky do 12,50 dolarów te spotkania
przyjacielu jedli lampy , filiżanki, które pojawiły się ,cyrk
minęło niedawno w wiosce .Mój pierwszy rok rowerowej
ekshibicjonizmu był mój brat ,dwie nie spędzić kilka cegieł
i właśnie podjęte przez niego szpitala pro .Niemal w tym
samym czasie wziąłferradela sukę w ciąży , a następnie
kradzieży marmury , która mnie udział mój brat mi
ladrãozito mszcząc które później być mój przyjaciel i ja
mieliśmy szalona brata ziemi .Ten przyjaciel nie został
zaproszony na urodziny , ale zadbał, aby zaoferować mi
pierwszy lego i niepowtarzalny w życiu .Dni przed 1
komunii z kolegą do lokalnego centrum kultury i ukraść
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wafle grzechu.To był dopiero początek .Potem zacząłem
grać asa ukrytego i tak ukryłem najlepszy przyjaciel mojej
matki zostawiając go samego w domu później
dowiedziałem się , że był przerażony , i wzywając do nas
nie możemy otworzyć drzwi .Znajomi grał z rowerów ,
samochodów, marmury , i lubi przygody ... Skończyło się
zdarzydzień śpiewać janeiras na królów i się trochę
pieniędzy , spędzając go po prostu pamiętać, kiełbasy i
inne oferują Wędzonezastanawialiśmy się w 3 klasie,
choćnauczyciel został zastąpiony ,plac zabaw szkoła była
w pracach z wzgórz piaszczystych i dziur , ale
zaryzykowałem , kiedy przyszedł do pokoju i po raz
pierwszy w takiej odwagi by " prowadzić do reguada " i
odważyłWziąłem rękę , zanimnauczyciel uderzył mnie
,druga przed studentami i udawał odpuszczone .W4 rok
sprzedał swoje zbiory koledzy ojca normą , a tych
dodatków , które wychodzą dziś w gazetach.Pamiętam
pierwszy kreator gdzie umieścić matkę wziął mnie i
mojego ojca i brata i widziałem kreatora , aby dotykał je
w genitalia do mnie nie śmiał i rzucił jej nienawiść była
pierwszą , która niesmak wżywotność .Jestemporodzie
oraz kuzyna i brata , a on dostajepierwszy LP Pink Floyd The Wall, primaço fajne .Pamiętaj 1st komunię do maja
1986 w kościele popiołu pasek miecza , był jużintensywny
spacer z ciasnych butach.Nadszedł czas, aby wyjechać do
miejscowości Estarreja , z powrotem w lewo przyjaciół i
znajomych , schować moje odejście wszystkim z korzyścią
pozostawiając tuż przedroku szkolnego 4 rok jest
przesunięty przez kolejne pisma od nauczyciela,
którywykazało podziwiany przez moje milczenie .Kiedy
dotarłem do Estarreja powiatu przeniosłem do Pardilhó ,
byłem kilka miesięcy , zaczął tu mój dnia na dzień , wiem,
że w tym czasie , co dziś nazywamy Bulling byłemofiarą i
bał się , bał się nawet podczas podróży z domu doszkolny
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autobus , był jeden , który był szczęśliwy " mokre zupy !
"1st zadanie, które pamiętam był mycie samochodu
mojego ojca i przekazać projekt ustawy już maszynę do
pisania , a on zapłacił mi .Wszedłem5 rok z specjalnego
zezwolenia tjzrzeczenie odpowiedzialności podpisane
przez rodzica lub opiekuna mego , aby wprowadzić5 rok w
szkole c + s Brodick , bo jeszcze nie miałem minimalny
wiek .Osiągnął tylko papier na papier toaletowy i fumavaosiągnęła chcesz, aby świat zatrzymuje się w czasie dla
mnie , aby skorzystać z napadu na bank , etc ... Ale w
tym roku mam mój pierwszy stopień , w którym
wspomina
się,
że
uczeń
uczestniczył
w
cross
country1988/89 szkoła się w 15ºlugar , nic złego dla
kogoś, kto nie jest jeszcze uprawiane , tak też nie czuł się
rozrosła się do sieci i pominąć go kupić papierosy .Szedł
bez hamulców rowerowych i spędził podeszwy trampki w
moim
wczesnym
palenia
poważnie
zawdzięczam
gigantyczną sg sąsiedni najlepsze tawerny wcześnie
Estarreja preferowanej formie bufetu i nie jeść w stołówce
.PamiętamUroczystości pogrzebowe 1st uczestniczyłem
była moja papuga szkoda ta została pocięta skrzydła ...
On poszedł grać w stoczni i wspiął się na loquat kiedy
zeskoczył na ziemię , rozbił budgie !Tu zaczyna się moje
sequele ;Zasnąłem nawet płacz po stracie tego zwierzęcia
, skończyło się na przystąpienie do mozaiki i nie zrobił
jego
pochówku.Wszystko
bardzo
dobrze
nie
byćnastępnego dnia kot go szukać go !Wynik tej historii
kończy się z psem , który prosił o prezent pod choinkę ,
ale stwierdzono , aby zboczyć do drzwi mojego domu ,
zapraszamy ten " Teko " i kończy się instrukcją do ataku
na kota docelowej , tylko mój Teko za zabicie kota.I
nawet hit z kamienia na górzejaśniejszy z ciekawości i
złamał .
W moich pierwszych dniach pracy , bawiło mnie
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w cieście , gdzie pracował , że burę ... On nawet wziąć
gazetę do łazienki, aby czytać i wędzone jeden lub dwa
papierosy jednak w tym czasie nie może zostać złapany
przez mojego brata isiostra przybyła ze strachu wrzucić
paczkę z okna samochodu.Miałem doświadczenie z wilka
cień : zaginął , ale znaleziono .Chronione, ale tylko z
wyboru.Karmienie swoją zręczność ciała stałe chemiczne i
zasadniczą wody .W czystości własne " shadow " warstwy
dla przygody i miał lądowanie , Caricuao .Jak wilk był
chroniony , ale postawy sam, zanurzone w pozornej
samotności .Dziś , gdy piszę Caricuao wilka , I twarz swój
świat i interpretować .Przyjaciel niezależne żyć bez ich
dzikiej przyrody , ale początkującym charytatywneżycie
zarodków w Caricuao gdzie ukończyłem ma lojalnych
młodą krew , szczególnie uczciwy charakter nieustraszony
, w istocie , ale ostrą sprawiedliwego i szacunku dla
swojego przyjacielatowarzyszem i przyjacielem .Tak
wierny
towarzysz
podróży
i
współudział
zawsze
interpretować ciepło i ciszę .Mieszkałemna tyle mała , aby
spełnić cienie Caricuao " ulic " i spółki .Ale widziałem
wilka odwagi i założył głupi i ustawowego linku przyjaciela
powiernikiem o swoją wolność .Jeśli jest jedna rzecz,wilk
miał była wolność , był , sam, sam !I za darmo!Cień Wilk
extrahuman świecące energii w ich sposób bycia .Z jego
szczekanie nałożone na ich dzikich niezależności genów
natury.Postanowiłem podzielić się swoją duchową dorsza
sama Wigilia z wilkiem , a raczej cień Caricuao wilka ,
podczas gdy połączone jednym wolnym naczynia unisono
bratersku również dzielenie się drinka .Jesteśmy sami z
wyboru ?Oczywiście !Jesteśmy wolni , aby myśleć jak
kształty w przyrodzie .To był prezent dla mnie to Boże
Narodzenie ,wilk Caricuao , ale dziki za wrodzoną
środowiska genetycznego jest ciągnięty przez ich
chromosomów do poczucia wolnego stanu czystości
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własnej natury .Enigmatyczny jako sposób życia , ale
napędzany żądzą życia i cieszyć się samotny , ale wolną
rękę żadnych ograniczeń i obciążeń .Ja i cień wilka są
przyjaciele, jest nietypowe w drodze przymusu działając
niekonwencjonalnie innych, jesteśmy wolni w rękach
matki natury , a więc rosną i co wywołane przeniknąć nas
.

Muszę być więcej niż 10 min especado patrząc na
kochanka ojca i myślał , myślał , że przynajmniej
zrobiłahałas będzie mieć pewne problemy .
Zawsze podobało mi się mój brat , ale kiedyś
pokazał mi pięścią i uderzył tożsamości ojca , kiedy
uciekła w piżamie przez ulicę Pardilhó , Estarreja powiatu
i skończyło się na podwórku w pobliżu jeżyn .Aż musiałem
umieścić na makijaż zwykłym wyjazdem niedziela ze
względu na ślady na jego twarzy .Szedł bez hamulców i
spędził trampki złapać , sprzedałem rowerze, jechał bez
opon tylko z obręczy oferują mojego dziadka i sprzedał go
do masy , gdzie zrobiłem 300 dolarów na niego .W tej
szkole kończy się dwoma ujemnymi , jednego kolejne
matematyki rzemiosła , uświadomiłem sobie , że było tak
źle w pracy ręcznej.Oczywiście udział w społeczeństwie i
na początku jego celny w 1989 roku gry w piłkę nożną do
końca tę karierę w 1998 roku jako klub sportowy
zawodnika Estarreja jak uprawiania piłki nożnej rozpoczął
jako centrum -boom osiągając cel 3 w mojej długiej
karierze ,ale to byłmecz szkolenia przed Ovarense .Potem
, jak rosły wycofywał się w pozycji do przodu centrum ,
pojechałem do daleko w lewo, potem w prawo środku
ówczesnego przeciętnego centrum , aby uzyskać ochronę
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wcentralnej i zwolnić pozycji.Wiadomo było pod koniec
mojej kariery sportowca znanego anty fair play , ale aby
się zarejestrować2nd Gol w dniu pytamtrener siękapitan
zespołu i gra środkowy pomocnik , strzelił gola w tym
meczu ,do zmian i pojechał odległość od środka do
przeciwnej bramki, dokonując " cuequinha " bramkarza
.Myśli biorąc szpilki do gry w piłkę nożną , w celu
dokonania w dziedzinie sztuki .
W 1990/91 uczęszczał do 7ºano w szkole
średniej Estarreja , był słabo zintegrowany z tej szkoły za
to, że zbuntowane i zdał historię, która pewnego dnia
masturbował się w klasie, jest nazwany przez profesora
historii rakietę jako posiadające Patriot - że w czasiewojna
w Iraku , nieuchronnie aprobuje roku 4 negatywnych .Co
boli mnie najbardziej, to Portugalczycy , ponieważ był to
pierwszy i jedyny w mojej karierze szkolnej.Zdecydował
się na powrót do szkoły, gdzie miał Brodick 5 rok.Po
1991/92 roku akademickiego 7 szkolnego c + s Brodick
pierwszy rok być nazywany " AIDS " wśród kolegów ,
pochodzących mieć Złośliwy sławę , jednak sukcesy
szkolne były mi umożliwiające ocenę pozytywną ,
jużwysokość w konfrontacji dlaczego pochodzić z Estarreja
do Brodick powiedział, że zostały wydalone ze szkoły
Estarreja .Przebili dyskietki niskiej gęstości podwoić
zdolnościsamo uczynił go z wiertarki ręcznej , przyszedł ,
aby przejść do lekcji Estarreja Brodick na "rower " celowo
go po aż jajnika , kradzież gumy do żucia i cukierki do
hipermarketu .Najlepsze gry zrobiłem w mojej karierze
było pobezpośrednie i był przeciwko klubie przy plaży ,
ażprzyszedł do pobrania van mnie do domu.I umieścić
muchę w kanapki masłem znajomemu nazwie " MINETE ,
" pierwsze filmy porno widziałem zaskoczeni mnie
,kobieta miała penisa i cycki jednocześnie coś, co go
przypominał , był kolejnym węży i węgorzy , moje sceny
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ojca... Wśród podróży Estarreja i Brodick miał luz przez cp
aby ale jak uzależnienie od tytoniu zaczęła się nasilać , a
nie kupić przepustkę ... byłem już na etapie wyłącznie
autostopem mieć małą zmianę na tytońi poszedł do
piekarni zjeść pół bochenki pić piwo Litrada skarpetki z
kolegami .W domu mojego dziadka postrzelony z
wiatrówki i ołowiu rykoszetem i prawie uderzył mnie i
usłyszałem brzęczenie pocisku .Raz poszłam na przyjęcie
urodzinowe , terazszał leków spalił jedną gumę i stało się
czarne po wykonaniu wierząc w jego własnej partii , który
był haszysz .Przed wyjazdem pociągu zadzwonił do
mojego domu przyjaciół i ukradł butelki szampana do
mojego ojca i pili przed treningiem pochodzących kilka
razy, aby zostać wydalony .Pewnego dnia jeden z jego
przyjaciół wziął takiego pijaństwa , który musiał być
hospitalizowany .Jego ojciec był zadzwonić do mojej
skargi podejmowania .W ramachdrużyna miała specjalne
szkolenie , to był wybór naszego zespołu przeciwnika
Aveiro w poszukiwaniu nowych talentów .Wykonywane
ogromne trening i wtedy wsadzili mnie do pociągu w
wyborze Aveiro i dostał nawet miejsca.Aveiro Związek
Piłki Nożnej w sezonie 91/92 grał jako napastnik ,
descaindo do lewej strony , byłosubstytutem dla
zawodnika, który był później fcPorto .11- 07-1992 w
selekcji sub -13 będzie miał spotkanie , w którym
wychodził na wybór Aveiro z wyborem Leiria kończącym
sezon 91-92 , był tutaj, w tej grze miałem swoją szansę i
poszedł do drugiej połowie rokuPodawane przez
czasopismo Aveiro , wtorek , 14 lipca 1992 - Aveiro , 2 Leiria , 1 " gry na kompleks sportowy s dziedzinie .Jacinto
." W powrócić łaźnie , zespół Aveiro wybiegli na murawę z
innego określenia .W przeciwieństwie do pierwszej części,
w której dominowały leirienses Aveiro przystąpił do
uwzględnienia gry i lepsze wykorzystanie obrony
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przeciwnika , dał " twarz o " do wyniku .Osiągnął cel
wyrównać , przez Maurów Filipe , że unosiła się na tle
Beacon " .Nie wiem , co robię w tej grze , pamiętam, że
już tak daleko, że nie jest w stanie złapać piłki , lub zbyt
wolno lub bardzo szybko, ale w końcu nie będzie strzelił
3rd cel mojegokariera piłkarska , w tym roku nie było
turniej między drużynami narodowymi z powodów
finansowych , można ewoluowały więcej?Nigdy nie
wiadomo .Przyjdź na rok akademicki 1992/93 , który
uczestniczył w 8 klasie w szkole c + s Brodick i już
wędzone wszystkie przedziały , to byłbuntownikiem z
zachowań dewiacyjnych .Powiedział znajomego , który był
w szkole wojskowej , mam przyjść we francuskim
wsparcia klasy z sedesu w głowę , mówiąc , że to ty WC,
nie miał odwagi, by zmierzyć się w oczy mojego ojca , aż
do pierwszej hospitalizacji ,żuć ziół przed pójściem do
domu po pierwszym treningu piłkarskiego i ostatni raz
wziąłem pobicie , grał w treningu zaczął , "wziął" i
zaatakował go i kazał mu czekać na mnie , którzy tam
jeszcze wziął więcej, aczekał ... aż moja głowa była
przeciwko smoły miał pseudonim " Pardilhó " .Mam
pierwszą dyskotekę w moim strychu, nadając jej nazwę
ku * .Rose przez świetlik w dachu budynku i wszedł do
koce na dachu między innymi , z moimi przyjaciółmi
wędzone wełny kilka razy , z nunomój przyjaciel dostał
mnie do obrzeży w pobliżu kominka , w lewo sowę ,
żebyłem z równowagi i powodując mnie prawie spada z
dachu .Niebieski Niebieski Ray Ray napada mnie być
rozgniewany płonącego energii , która płynie w uprzedzeń
brudne pory i nietolerancji , że ten niebieski piorun
uderzyć .Światło wytwarzane przez wszystkich istot rzuca
się w urządzeniach bez trudnej wstydu nie jest zawiła
nieszkodliwe sztuczności .To światło lasera przenika
niewidocznie
przenika
doskryte
i
niezauważony
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.Jestmistrzem światła i psychiczna w założeniach
niezwiązane
skrzyżowaniu
własne
psychicznych
.Niepozorne i niewinne przyczyny poprzez jego wiązki
ssania myśli trujących i uprzedzeń do własnej trucizny i
jej antidotum .Lekki dach,dym, który przebija światło
tajnych szmaty umysł wspomnienia cofnąć się w głowach
, bez kierunku i działania , działania , to silnik, który
chłodzi etap szalonej myśli powolne i nieskoordynowany
umysłu
massificadora
.Piercingentuzjastycznie
bezczynności jest się i rozprowadza mózg i ekscytujące
światła Deambulante stymulacji elektrycznej .Nasila się w
hipnotyzujący i paraliżującym masy ciała , jako rymy
desencadeio w bełkot .Te świetlne pochodzi z każdej
głowie inżynierii koniec." Niektórzy ludzie mają małpy,
inne tylko na strychach !" Inne światła, które , odchodząc
od głównego wejścia , chcę przeniknąć strychy z
wspomnień , myśli , krótkie życie żył bez głównych
przyczyn , ale z wielu wspomnień .Wspomnienia , które są
o oświecenie umysłu zawsze otwarty lub zamknięty w
piersiach ... la poszukują taśm VHS , a nie mając
pieniędzy na opłacenie czynszu się rozprzestrzenia się w
czasie i podzielićrzadko wzrastają spał myśląc o to, co
było .Mam nawet kaset miesięcy gromadzić .W 1993 roku
zacząłem chce wziąć pieniądze i postanowił po
zaproszeniu do pracy na sali gier .W czasie, gdy miał 15
lat i widziałem wiele instytucji , które przechowywane
kolejność przestrzeni i zakazanie tych, lat 16 z wejściem
.Przyszedł pierwszy kontakt z haszyszu i okazało się
później zużycie ponad 17 lat .W tym środowisku się
kontaktować z innymi rzeczywistościami , ale odmawia
kiedykolwiek i odmówił korzystania z heroiny i kokainy ,
jak powiedzieć , że zrobiłem w całym moim życiu nie było
w porządku , lub celu , tj I może być " wydobywa " , ale
nigdy nie zużywają,Gdyby niewłaściwych postaw wobec
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konsumpcji i już słynny " artystę " będącyprezenter
koniec roku szkolnego partii klasy z 9 finalistów W latach
1993/1994 .
Generator, generator lub generatora miłość kocham co
napędza ten nie wirtualny cielesny pragnienia , a to
emocjonalny związek przejrzysty całować i spragniony
czegoś istotnego dla rozwoju emocjonalnego i więzi
energii
elektrycznej
.Generator
dostarcza
ego
i
osobowości z ukrytych twarzy w codziennej reprezentacji
w podejmowaniu śniadanie lub kolację , lub wodę, która
zasila energia dnia z dnia na .Brak maski lub szarpiący
myśli, enquadramo nas w rzeczywistości energię miłości
lub miłość elektryzującą energię i ostry przebicie i
przedstawiciel wygląda miłość i samotność , że żyje ,
zasilane przez kabel, który nigdy nie zamyka ,
nieskazitelną moc, aleprawda , na zawsze!Zawsze
spragniony elektryzująca chęć wyglądać i niektóre
cierpliwość
wynalazł
monotonię
dni
i
pochyłych
powierzchniach , które reprezentują nic w podłożu
przewody elektryczne są luźne .Warto wybrać się do
wyobraźni silnika wrodzonej i pionierem rzeczywistości ,
ale z dusić chwilowego kontaktu .Kontakt niezbędna do
życia silnika , silnik , że rzeczywistość konsensus życia i
nie być obecne , ale nie zwracając uwagi na innych
rzeczywistości prawie niedostrzegalne do świadomego
pragnienia , ale nie !Nie zawsze jest obecny w sensie
bezpośrednim okazję , więc media nie mogą być wodniste
, nie ślizga się w myśli generatora miłość oznacza i
dostępnych zasobów ;o miłości generatora jest zawsze na
grasują i innych nie- wirtualnym środowisku i
kontrolowane w tym samym bytem oddając , to nie może
pozbawić się przyjemności generuje i rozmnaża się w tych
wszechobecnych twarzach kawałka duszy zawsze chciał
stłumić,Ponieważ nie można zbyć jakiejkolwiek części ,
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jak energia jest jednym i wielokulturowym w poczuciu
zadowolenia , satysfakcji , że rozwija się różnych
rzeczywistości , bo są wirtualne i urojone , tylko w
obecności innych lub siebie w lustrze ukrył nowe
uprawnienia regulacyjne w umysłachneutrony , że są to
prawdziwe zwierzęta światła .Jasne smoki można zapalić ,
aprąd płynący przez nas i ożywia nas codziennie daje nam
siłę i pantomimy lśniące istoty i błędny , tak!Walkers ,
ponieważ może to byćsiła światła lub chorych i
rekonwalescentów ucisku , że uwłacza dualistycznej i
opresyjnej rzeczywistości.Nie abatas Cię o tym obecnych
ujemnych biegunów infiltrujących podświadomości i
redukujących
głęboki
ból
opozycyjnej
krytycznej
osobowości
,
żywił
cię
raczej
transcendentnej
rzeczywistości i dodatni anty układów chemicznych i
powiązanego chemicznego ducha innowacji i osiągnięć ,
osiągnięcie, że tajest niezbywalne , jak szalony wyścig w
stronę Podajniki bez przyjemności , ale ciągnie umysł na
fale myśli i przekazywania tego .Przekazywanie myśli jest
prawdziwe i rozwija obwodów i nikt nie może zaprzeczyć,
obwody te posiadają aktualne spready w ponadczasowej
powietrzu wrażeń i przyjemności uciskanych , bo wszyscy
zaczynają na bodźce zewnętrzne z beta-blokerami , ale to
wzmocni naszą pragnienie życia .Dlatego impulsy te
wpływają na nasze myślenie , a czasem występują
konflikty lub rozwijać w myślach , ale może przynieść
szczęście
,
żeemocje
protonów
doprowadzi
do
rzeczywistości zewnętrznej .Niebieskie światło wywołał
silne emocje, niebieskie światło , które przechodzi przez
mostów , schodów i infiltruje moc uczuć , które żywi
dowcipny rozwój tego potencjału , który wita swoich ultra
czuły belki piękno przejrzystości wymownym przyjaźni,
która szukatrochę " niebieski ", silniejszy, bardziej
intensywne, a rozwija się w nas głębokie konsekwencje z
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konstelacji uczucie i być wyobcowana , że Hertza fali .Ta
moc wpływa ukośne umysły pozbawione poczucia życia ,
turkus wpływ głębokiej i trwałej przyjaźni , niesie sobie
magiczne belki szaleństwa i zachwyci miłośników rzadkiej
urody i ożywczy .Wątki intensywności zmierzchu ona
rozwija i przekazuje energię i ciepło ochronne zła i
zachwyca agonii i ciszy , nie, nie, że nam się wymyka
maski i skierował nas do myślenia abstrakcyjnego , to
raczejmocne
światło
i
intensyfikacji
przyjemnościprawdziwe i wyimaginowane , ale to wpływa
i który zawsze wpływa na jej przenoszenie i skończą się
limity dla wewnętrznej i trwałej przyjaźni .Zakochuje i jak
pozbawiony rozumu , ale serwuje jedzenie do emocji ,
przychodzi i przynosi przyjemność i pożądanie cieszy , że
przyjemność jest kalorii i atakuje wszystko w szaleństwie
podniecenia to podstawowy kolor , który kładzie się i bułki
abrocha akumulacjienergie, które są puste w czasie, ale
które nie znikają w tej przyszłości , czyli jest zawsze
obecny , ochronne , nie pozwala nam rozwijać poziom
niekontrolowany jasnym przyjemności .
W 1994 roku rozpoczął naukę elektryka i
powstajenick jak ja wciąż znany przez niektórych jako "
Faíska " to, bo miała szok w luźnej nici i na końcu nie było
prądu elektrycznego .Zacząłem uczestniczyć w noc, a
następnie w pierwszej wizyty w 1994 roku do zaćmienia
disco , stałem się " złapać kubki " Pamiętam jeszcze , że
dzień po złożeniu test oddechowy oraz wynik przed
operacyjny był wyższy niż 2,0 .Dziś w nocy było
fantastyczne , po prostu chwycił butelkę wszystkie
dyskoteki i ma być wykonana przez jednego z
menedżerówdomu z głową na zewnątrz , i nie zostawił
mnie w domu , to byłodziwne, żew zeszłym roku latem
zaćmienia dostać się do końca jakobarman robi zdjęcia i
barmanów zastąpić środku nocy , że już nie może stać
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.Zostawiłem rozwija się i mam jajników, dołączył do roku
akademickiego 1994/95 na 10 lat szkoła ośrodek
sportowy józef macedo fragateiro , zawsze byłnajgorszym
pod względem ed.Fizyczna i sport to też było z powodu
mojego złego zachowania , mam nawet zaświadczenie
lekarskie w praktyce pływania wysokości odnosząc reakcję
alergiczną na chlor , ale to, co się nie znać było pływanie !
Miał drużynę piłkarską , która nazywała się " les bufons "
lub peidolas i przyszedł do nich , aby zebrać fundusze w
handlowej dzielnicy Estarreja .Pijaństwa mnie przechodzą
przez pj w Aveiro z przyjacielem , nie etapy przed
światowym dowodów nawtórnym , gdzie " łodzie
podwodne " piwo i mieszaninę ciasto stało w żartach .
W podróż z finalistów w Bayou supermarketów spódnicy z
uczuciem urodzonych piw , które wzięliśmy go do
mieszkania , gdzie spotkaliśmy - stopki tych mieszkań
pustych butelek .Z okazji rocznicy moją dziewczyną w
czasie upił Furadouro mnie tak, że skończyło się na
zasypianie przy stole wciąż przyszedł tylko zupę i kiedy
obudziłem rzucił się do stołu po kolacji dał mi się
przejechać do domu i chciałem byćstronąa nie w domu
.Aby moje osiemnaście ten film Trainspotting zawsze
znaleźć ogromną żart , boczłowiek w WC i zanurzyć się w
morzu turds i częstorozmowa z babcią lubił rozmawiać z
tym, co wychodzi ze mnie jest to, żełajno , że bzdurymój
ETAwtórne , które wykonane zastraszanie nawet starszą
były nawet zastraszenia w mojego brata wesele z 3
butelek rumu i wielu ujęć i chwycił rolety rano rzuca się .I
został mistrzem dla zespołu nazwany" czeczeński " w
turnieju piłki nożnej nadal moje postępy i 1995/96 już w
szkole podstawowej 11 José Macedo Fragateiro mógł się
przejście do klasy 12 , ale z matematyki i chemii fizycznej
z powrotem ,nigdy nie dostaliśmy je odzyskać
.Wyskoczyłem z klasy okna i przeszedł przez drzwi, aby
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powiedzieć, że poszedł do łazienki nauczyciela , który
byłdyrektorem grupy powiedział, że to powiedzieć
rodzicom i wywołany , że miał problemy w domu .Jednak
jechał działa i skarżył zbyt dużo mięśni , a później zaczął
być używany w przypadku przepukliny w roku 1996/97 ,
nie spełniła jeden rok zbliża służby wojskowej , do
którejinspekcja wojskowa uważają mnie za nienadające,
skarżył mi się, że nie można uruchomić , ponieważ bolały
mnie nogi .To sprawiło, że tri- turbo przyjaciół , czyli
stawy 3 filtry.Spowodowane sytuacje Bulling wpływające
na grupę " za " szkoły byli tymi, którzy dubbing eta
.Promowanie spotkania na 4 i 5 osób w mieście lunchu
jajnika , prawdziwe ataki na wolność wypowiedzi i gości ,
którzy zebrali się z moim najlepszym sojusznikiem nuno
coagíamos zwykłych grup płci .Deklaracja ratusz Estarreja
, ja transkrypcja : służył jako monitor w programie pracy
dla dzieci w 1. cyklu podstawowej edukacji " aktywny
wypoczynek " w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu
1997 roku " Potwierdzam, że świadczone usługizostały
uznane
i
chwalił
zarówno
zainteresowanie
i
zaangażowanie demostrados lub zasługi w pracy .W
Santarem po mówiąc , że idzie do domu poszedł expo
niektórych przyjaciół najbliższych dać fart i mi wszystko
plama po wyrzucony bokserów okien powtarzające się w
roku 1997/199812 lat , gdzie jestem zarzucić usterek
dedykacjąstowarzyszenie studentów w tym roku rozpoczął
jazdy .Czekać i jechał dobrze chcąc , chcąc skoki ,
przeskakiwanie i palenia szedł bez przewijania docelowy
niepokój zmienia się wraz z wiekiem , chociaż zawsze
mieszka w ansiosíssimo trybie oczekiwania na coś ,
zawsze chcemy coś , wszystko w nas stoi w
Wolimimowolnie sama .W tym roku przygotowano
następującą propozycję głosowania : to z wielką
determinacją i poczuciem odpowiedzialności , że
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candidatamos w tych wyborachstowarzyszenie studentów
szkół José Macedo Fragateiro .Naszym celem jest
wspieranie działań kulturalnych i rekreacyjnych , aby
uświetnić tej szkoły , to bardzo potrzebuje nałożyć
wewnętrznie i zewnętrznie .Aby osiągnąć ten cel
proponujemy : - realizacja finalistas- bal promować dni
kulturalnych i sportowych przeznaczonych do całej
populacji studentów , w tym tygodniu młodzieży , turnieje
piłkarskie , koszykówkę i siatkówkę ( mężczyzna / women
.. ) .Przygotowanie miesięcznych, w celu utworzenia i
informować studentów społeczność problemów zachęcamy
do stworzenia debat prasowych szkoły - szkolenie
associados- nabycie piłkarzyki bilard - młodzież tydzień
dzień z różnych działań - nawiązać kontaktz"średnia" w
celu wspierania działalności szkoły , a w szczególności
inicjatywy Stowarzyszenia studenta ." Liczymy na
Państwa głos" liście - jest to lista stowarzyszenie daćfacet dla kampanii vocês.na rozdawać prezerwatywy
przez studentów i utrzymuje kontakt z centrum zdrowia
dla przyszłych debat , które nie uświadamiają sobie ,
dlaczegoośrodek zdrowia chciał studenci pozostać
prywatne zajęcia do załatwienia .Pod hasłem kampanii
"dać facet dla ciebie! " " Śledzi nasze kroki ", a nawet "
grać naszą muzykę " z plakatów , które wspierały Partii
Socjalistycznej w tej kampanii poprzez zapewnienie
siedziba chciał wkład lub bojownikapartia, wojujący
arkusze zostały rozdane , ale nie jeden wojujący zdobył tę
siłę polityczną naszego stowarzyszenia .Co do innych
projektówZarząd kupić bilard piłkarzyki i dostaje połowę z
20 pocisków , które kosztują każdego meczu .W dniu
inauguracji cytuję : po wyborach przeszedł na ostatnim
14 stycznia 1998 od 10 do 20 godzin.Brał udział w dwóch
list i b , których przedstawiciele są określone w procesie
aplikacyjnym , rejestrując , że akt odbyło się w granicach
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normy .Po zamknięciu urn , które głosowały 740 uczniów ,
przystąpiliśmy do liczenia głosów .Uzyskując następujące
wyniki: dziesięć białych piętnaście głosów nulos- pięćset
siedem lista głosów a- dwieście osiem głosów, lista B,
zgodnie z głosowaniem listę zdobył zwycięzcy w pierwszej
rundzie posiadaniu zostało udzielone przezStowarzyszenie
głosowała w zeszłym roku , że po zawiera ocenę związku
w stosunku do roku szkolnego tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt siedem.Po tej prezentacji nie wydaje
żadnego pozytywnego bilansu .Należy również zauważyć,
żepoprzednia Stowarzyszenie ma w swoim dziedzictwie
biurko, metalową szafę , krzesła , ławki i dwie gry w
szachy ( niepełne ) .I nic więcej do dodania zakończył
sesję których te protokół został sporządzonyże po czytać i
zatwierdzone
zostaną
podpisane
przez
obecnych
członków.Dni
po
kampanii
jestanonimowa
skarga
krążących w szkole , gdzie byłem przydomek Król Lew i Al
Capone bo czasami mnie przechodzą takich znaków w
klasie ,jest to skomplikowane do mojej strony to było
również postrzegane przez Zarządjako konsument
haszyszu i zgodnie do szkoły psychologa na przywódcę
.Pod koniec 1998 roku do psp jajnika nie otwiera
dochodzenie i śledztwo policji podobnoanonimowe skargi
byłemsynem prezydenta komory Estarreja i byłszefem
sieci handlu ludźmi .Właśnie palenie wspólnego Kiedy
wszedłem do obiektów policjanci , odmawia spożywania i
próbowała i nie podoba, ponieważ nie miał już kontakt lub
informacje o moim śledztwie w tej drużyny jajnika .W tym
roku na balu w ramach podejrzeń i oskarżeń o niepłacenie
tej kolacji , niemoralne , ponieważ została wypłacona w
następujących dniach w 1. pracach moim najlepszym
przyjacielem w czasie ,lista , który zastosowano w
następnym roku obawiał się, że nie robimyzapłaciliśmy
kolację, która została wykonana , plotki .January 98,
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jestem zaproszona na tydzień edukacji , przyniósł
wspomnienia jego exa .Jorge Sampaio, prezydent
Republiki , które przeznaczono zdjęcie z dedykacją " dla
grupy Aveiro , zwłaszcza do i ze szkoły José Macedo
fragateiro , z przyjaznym uścisku " tydzień edukacji 24
stycznia 1998 - Prezydent Rzeczypospolitej , miał obiad
pozycjęw Muzeum energii elektrycznej , gdzie powitał
prezydent.W tym samym roku jest możliwość pracy w
dyskotece w Furadouro pildrinha , tam jakobarman
zabawiał gości z butelek i sztuczki żonglerka , które
przywodzą na myśl film " Koktajl " byłanoc , kiedy
wszystko zmył mnie i miałem wrażenie, żediscobył
podpalany się wierzyć, że jest nawet po zasnąć gdy
jestem wszystko niewyraźne rzucać majtki przez okno ,
spadnie na parasol z kawiarni , dni później jest matką
mojego przyjaciela , aby powrócić już umyte bielizny ,
mówiąc , żeMoże spadł z góry.Powszechne było wypić 2
butelki złotym strajku jednym absyntu wraz z moim
partnerem .Dopóki na imprezie jestem obsługujących
klientów przed szefem i zacząć wypełniać okulary
rozprowadzania płynu wszystkie recepty i został
natychmiast zwolniony.W skrócie było jedną z menedżera
z klientem i służył im dwa strzały rozprzestrzeniania
wszystko powiedział tylko : Wynoś się tutaj!i do dnia
dzisiejszego nie więcej rozmawiałem z tym człowiekiem
.Uczestniczyłemślub najlepszy przyjaciel mojego brata ,
paliłem zielsko w łazience i upił mnie tak , że stawiam na
stole buta i wykonane telefonu komórkowego.Noc zawsze
towarzyszy okulary i zużywa haszyszu użytego do wzoru
Einsteina na szkoły obejmuje bar 1998-1999 monho Barman
był
tu
kilka
miesięcy
,
aby
służyć
puchary.Zrealizowane ostatecznej partii 2ºperiodo , jak
zwykle jednoczesnym disco Phoenix uderzył 900 osób w
pierwszym prysznicem monho hit 700 osób wobec blisko
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200 innych osób w konkurencyjnej partii był sukces
.Poimpreza odbyła wszystkie skojarzenia kulinarne
elementów z płacenia właścicielowiobiad monho nie daje
tego , nie ma więcej pieniędzy dla partii .W tym roku
zacząłem zniżki pracownika jako pracownika fabryki
Philips , gdzie pracowałem dwa miesiące na prawie dwa
tygodnie nieobecności .Wtedy dostał pracę w Uniteca /
Quimigal .Poszedłem barman / estradową z moich
sztuczek żonglerka w dacasca disco było tutaj , że
zużywają mój pierwszy " tablet " przełamał się na dwie i
wziął w różnych dniach połówki wydawało , że nic nie
zrobiłem było do prędkości ciała, m.in.defoliate cały
magazynek i nie czytać niczego lub wrócić do domu i
umieścić muzykę i się nadążyć .To byłpierwszy i jedyny
doświadczenie z nich .Na dyskotece dacasca public
relations i bezpieczeństwa , gdy poszedłem szukać innego
dnia pracy powiedział mi, że wczoraj z butelek i mój
żonglerka uderzył w głowę klienta, który poszedł do
szpitala, zostawiając wiadomościw gazecie , przecież to
wszystko było kłamstwem , a ja nie wierzył .W przypadku
zwłoki trzech godzin, byłem z dziewczyną się tam i jestem
zastąpiony przez zbieranie okulary i strzelił na miejscu
.Otworzył nowy bar w Estarreja Bylem w latach 1998/99
jako bohaterów Barman / portier w barze, jedna z tych
nocy pożyczyć książkę o " drzwi " i umrzeć "amerykański"
zebrano przez trenować jego i moją książkę .Przyszedłem
, abydepozyt w wysokości 100 dolarów, aby być w stanie
podnieść 1,000 dolarów ... przez dwa lata jako woźny , a
nawet spalone drzwi z motocykla benzyny , ale nigdy nie
dokuczał lub związany z nikim .Organizowanie jeden
Sylwester 1998/1999 w Heroes Bar \u0026 przyjaciele
Faíska organizacji połączenie wszystkich Znajomych na
Nowy Rok .Mando wszystkich patronów bar zostawić
przed północą w końcu zamknąć bar i Nowy Rok .Idę do
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kamieni jajnika kreskowych , gdzie jestem zaatakowany
przez reklamy na terenie zakładu do innego zdarzenia ,
złożył skargę na policji i idą do baru , w którym powiedział
, że są one chodził z popielniczki wewnątrz , czystym
kłamstwem .Muszę iść do prokuratora , ale nie śledzić
sprawę z powodu braku świadków .Na Sylwestra 98/99 bohaterów barze av .Salreu Estarreja wicehrabia pojechał
program , w którym: 12 kuranty w jedną noc i dzień ] [ ...
DJ na sterowanie rezydenta dj Sergiusz gościVicky i
incognito .W środku strony i aby ubierać mi wrócić do
domu na imprezę , a moi przyjaciele pojawiają się
umieścić wszystkie klientów baru , gdzie był , że nocny
portier na koniec roku .W myśli w wątpliwośćzamówienia
alfabetu i przyjść do myślenia, żeab lub abba były bardzo
do przodu myślę stworzyć system bezpieczeństwa wśród
ludzi typu mrugając lub dotyk i poczuć siebie i chodzić we
wszystkich prędkości , aby zobaczyćże była zła i cierpienia
i pomocy.Oglądaj telewizję i myślę, że stopki zawierają
wiadomości do mojej głowie widzę FTV kanału i myślę, że
tego dnia otrzyma Nagrodę Nobla .Myślałem kiedyś jeść
ludzkie organy i byłsklep spożywczy , aby tego dnia kilo
pomyślałrozbite szkło na ulicy były diamenty , oglądałem
ten film Snatch / świnie i diamenty w filmie w Aveiro ,
kiedy myślę, że jestaktorem z filmu ,rozpocznie się zdjąć
buty i wychodzenie z kina , to mój film .W Estarreja
prowadził w całkowitą swobodę działania w pobliżu rzeki i
myśleć o wspinaczki na drzewa , meto pół ciała w rzece i
myślę,
że
jestem
geniuszem
i
mr
.Prezydent
Rzeczypospolitej obserwuje mnie , mam kontakty z krów
wypasanych i spróbować przekazać wam moje myśli
.Myślę, że są mi kradną pomysły i sprawiają, że chce
zrobić krzywdę , zaczynam czuć się dziwne rzeczy , żeby
mnie izolować, nie takie rzeczy jak obracające cały pokój ,
czytać książki psychologiczne , aby spróbować zrozumieć,
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co się ze mną dzieje , zacząłemDelirious , urojenia
prześladowań , lub że jest obserwowany i kontrolowany
poprzez telewizji lub w prasie w ciągu dnia , jeśli
pomyśleć , że mój ojciec kupił mi się bar , i to
byłnajwiększy na świecie, tylko się dziwne rzeczy
prowadzącemoi rodzice się poważnie zaniepokojony w
tym ogólnym zgiełku ktoś nazywa GNR i strażaków nadal
transportować mnie do szpitala , który prowadził straty do
godziny pieszo , aż jestem znalezione przez wojsko w
GNR , którzy mówią mi , " byliśmy po prostu patrząc na
ciebie "mam do szpitala w Aveiro , w następstwie nagłych
psychiatrycznym Coimbra .Zrobione przez strażaków
przywiązany do noszy po rozmowie myślę wezmę zastrzyk
i mam z dziewczynami po konsultacji z szefem psychiatrii
, ale tylko wziął zastrzyk ... Kiedy budzę się , że jestem w
pokoju na oddziale psychiatrycznym !Uciekajcie , wziąłem
taksówkę i udał się do Coimbry , gdzieEstarreja
powiedziałtaksówkarz czekać i poszedł ostrzec matkę ...
Następnego dnia jestem skłonny wziąć pigułkę wysłana
przez psychiatrów , nie wiedząc , że to celowe , aby czuć
się źle , proszącdoprowadzi mnie do szpitala , pozostał
więcej niż 20 dni w ramach systemu zabezpieczania
fizycznego , który jest związany z pasem do łóżka !W
Estarreja witamyIntermarche Wydawało mi zaproszenie
do wejścia do sąsiedniego domu , przyszedłem , aby
wejść do ogrodu myśli ich, że jestemzłodziejem i nawet
udało się złożyć skargę , ale poGNR powiedział, że nawet
patrząc na mnie i wziął mniedo szpitala.

Jest odejście porównuje się do trzęsienia ziemi w życiu
społecznym , coraz osłabiona w najbliższych latach ,
doszedłem mieć obawy, takie jak: iść do kawiarni ,
obawiają się, żekubek spadł i ludzie komentować mojego
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imienia .
Jak 3ºescriturário w 1999 rokudystrybucja
poczty i rejestracji licencji na czas descolorei włosy ,
dystrybucji samochód poczty nawet bez listu , w
granicach fabryce , gdzie podróżował w 30km / h chciała
poczuć po raz pierwszy samochódsię mieć wypadek
pozostawiając zderzak i nawet usprawiedliwić .
Nie śpię , bo nie chce spać chcę żyć tutaj raczej
przeszkodę , która nie pozwala mi zasnąć będę w oczy z
bezsennością .
Zapisałam się w szkole z internatem, Luis de
Camoes , Portugalczycy nakazał równoważność 11
wartości i prześledzić trasę przez jednostki kredytowe
szkół średnich .Oświadczenie IPJ , sprawuje funkcje
animatora informacji w formie stypendiów , od 01 marca
1999 do 05 lutego 2000 udał się do szkoły reklamować
zdrowych zachowań młodzieży .Zaczynam rozumieć
pornografii w Internecie i mieć kontakt z czatów ." W
wykonywaniu swoich obowiązków był zainteresowany i
dynamiczna gra pełni swoje zadania , w szczególności,
użytkowników
usług
,rozpowszechnianie
informacji
mających znaczenie dla młodych ludzi ,aktualizacja
wsparcia informacyjnego i kontakt z portugalskiego
Instytutu Młodzieży" Aveiro , 09 marca 2000 roku udałem
się do Teneryfy tylko w ciągu ostatnich dni, zaczynają
myśleć o kobiecie mojego życia i piszę 3 karty z nazwą
Raquel Mamede - Bombarral Portugalia i ostatni dzień
odbierać telefon w jej rozlewiskach symulacjizłedostępne
wraz z dziewczyną w czasie będę miał mieszkanie , aby
być z Raquel i spędził kilka godzin znajdę się z ex
.Dziewczyna umieścić stałą łyżkę w dzwon i zobaczyćmój
przyjaciel skacze z jednego balkonu na drugi ostrzegając
mnie obyłym .Od ostatnich chwil skoczyła też i przyszedł
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do mnie Pobiegłam do pokoju mieszkania i ukrył mnie w
arkuszach z moim najlepszym przyjacielem w czasie i
zapytała , gdzie byłFilipe i wyszedłem arkusze i powiedział
she'm
tutajuciekł
z
mieszkania
goniłem
ulicami
najbliższych przekazać wam sztuczkę się ją uspokoić
.Mogę maturę 1999/2000 wnioskodawcy z końcowej klasy
16 punktów - jajnika 11 grudnia 2000 , miałskanowania w
obszarze interdyscyplinarnych lewej połowy , a następnie
udał się tutaj stwierdza dostarczyć innego nauczyciela ,
przez dwa dni udać się dobiuro przepraszając za brak
nauczyciela uczciwość czyni dalsze badania i przypisuje do
wiadomości 20 ,maksymalny wynik dla zwykłego
nauczyciela było 16 punktów .Mam notatki z 11 do
portugalskim , angielskim do 15 , 15 , 17 francuskiego
obszaru interdyscyplinarnego , 18 do 18, filozofia i
informatyka, kopiowanie egzaminów więc coraz zaliczenia
.Podczas studiów pracował w półksiężyc poszedł oficjalny
hotelu z profesjonalną kategorii " recepcji " Trainee 2 roku
od dnia 08 lutego 2000 do 31 maja 2000 " zdobyta wiedza
w tym hotelu , w recepcji sekcje / conciergei
bar.Wykazały w tym okresie wielkiej zdolności do uczenia
się
,
niezwykłe
zaangażowanie
i
poczucie
odpowiedzialności.Chwalimy swoją dostępność i swoje
relacje z nas wszystkich .Ovar 28/07 / 00.aqui spali w
pokojach hotelowych miał partie w barze i poszliśmy na
basen w przypadku braku osób odpowiedzialnych .Gdyby
postępowanie dyscyplinarne dla ataku na pasku kolegów ,
ponieważ czuję się osłabiony , ponieważ wiedział , że
został hospitalizowany w psychiatrii .Następnie udałem się
do Lizbony i dostał pracę licznika pracowników w kawiarni
w centrum handlowym byłoimaviz 2000 miał zwyczaj
uczestniczyć w klub nocny w centrum handlowym , gdzie
tańczyła
do
późnych
godzin
wyobrażając
sobie
najlepszego
tancerza
w
tym
czasie
miał
ze
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mnąbutelkępopper'so które wdychane przed wejściem do
pracy , jak zapach i patrzeć w niebo naprzeciwko hotelu
Sheraton , ta butelka był mój 2. doświadczenie z
chemikaliami , ale wrócił w to zrobić nie więcej
próbowałem to w moim życiu,Brał udział w karnawale
2001 pracowników Estarreja - zapusty lub nic!Zapusty
albo nic !Deklaracja ratusz z jajnika - podział kultury ,
biblioteki i dziedzictwa historycznego .Jest on oświadczył,
że pełnił funkcję asystenta administracyjnego , na
podstawie umowy na czas określony z dnia 6 sierpnia
2001 roku do 30 maja 2002 w zakresie usług Customer
Service do miejskiej biblioteki i muzeum jajników Julio
Dinis - domOvarense " , która dokonała wielkiego
poczucia odpowiedzialności i zaangażowania " miał
dokumentów bibliotecznych i wykonane znikają rejestracji
" beznadziejnych przypadkach " 2001 - GNR szpitala
pomiędzy Leiria Leiria i walce istniejeskarga przez radio o
kierowcy ciężarówki , który zamierza zakłócićtranzytu , bt
jest powołany do sceny po rebocarem samochodu
powiedzieć, że nie ma kary , wzmocnienia połączeń i
doprowadzić mnie do szpitala w Leiria kajdankami .W
Caldas da królowa pomyślała patrz snajperów i ludzi,
którzy obserwowali oknom 26/11 do 12/07 2000 w
szpitalu niemowląt d .Pedro 2001 - mam żadnego listu
przez DGV powrotu do domu z pojazdu, ale nie ma nas i
nigdy nie wróci do prowadzenia dostać list z sądu
karzącego mnie bardzo poważnego naruszenia grzywny
(brak minimalnej ) okres anulowanie 30 dni podjąćlist
DGV , że jest z nią i mówi do podjęcia innego powodu
tego prawa , aby być przewodząca do mniej niż 2 lata .I
nawet toczyć mój pokój i myślenia , który miał kamery
filmowanie mnie i że był śledzony przez szpiegów .W
Leiria , że Interpol jechał ze mną pracować , ponieważ
kładę 5,01 centa .Benzyna i płacąc € 5 znalezienia że
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odkrył formułę , aby wygrać i stać się milionerem .W
tamtych czasach myślałem, że rosyjskich szpiegów pod
samochodem .Myślę, że jestem magiczny i jestem kontroli
samochód
z
umysłu
i
mózgu
przyklejony
do
komputerasamochodu do coraz stałej rotacji co sprawia
mi zaryzykować środkiem drogi w bieliźnie piłkę odbijając
zapuścić się w tym spotkaniu byłrozpoczęła się w
roztworach badanych Królowej i uderzył w ziemię przed
sądem i poszliśmy do jego dachu .Zatrzymałem się przy
komendzie straży GNR od b5 uznać regiony Coimbrze i
Aveiro zaczynają mieć poszukiwanie pomysłów i gazet
okrążeń w samochodzie holowany na zlecenie bt Leiria
.Liscont stwierdzenie - operatorzy kontenerów pracy z
kategorii praktykującego administracyjnie .W czasie,
chciałbym leżeć na toalecie w Liscont , miałem dwa
miesiące bez palenia haszyszu i kiedy wróciłem to boli
mnie głowa zaczęła problemy z wczesnego wyjścia Liscont
głębokiej miłości , miłości cierpiał było odczuwalne
również zapominać,dolna połowa straciła skruchę i
żył,Podróżował pod chmurami poleciał pod niebem był w
planet Marsa i Jowisza na Marsie , postanowiłem cię
kocham i Jowisz nie masz tutaj jest moje samopoczucie ,
latające od planety do planety pióra miał siły , miał
energię , radość byłacoś, co przekazał miłość w kształcie
kwiatu .Gdyby siły słońca , poruszał się jak słonecznik ,
miał dobrowolnie w nieustające dążenie do czegoś
spalania był sen ,osiągnięcie,cel , wszystko z pasją , bez
wymiar był wielki , niesamowity krótki bardzo kochać
.Wyjrzałem przez okno zauważyłem na horyzoncie spędził
skanowanywiele spojrzał przed siebie widziałem gwiazdę ,
był genialny lśniące wzrok zobaczyłemksiężyc był mój i
twój, był krajobraz, podróż , poprzez podróżować na
lądzie i podmorze, a następnie podbić pojechaliśmy na
lądzie i pod wodą było tylkoświatło księżyca .Gdyby tę
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tęsknotę , chcąc , pragnąc , kochający, myślenie , uczucie
.Ja za tobą i chce mieć cię tutaj , chcą spotkania , kocham
cię , zawsze z myślą o Tobie i poczuć swoją obecność ,
gdzie tęsknota i życia bez ciebie , myślę , chcę , czuję cię
i kocham cię bezdo zobaczenia , życzę z 5 zmysłów :
wzrok widząc cię bez drzwi , bez zapachu zapach cię
usłyszeć Cię czyny bez hałasu , smak zachwyci mnie bez
udowodnienia ci i dotknąć bez dotykania .Przypomnienie ,
że dla cierpiałeś , czuł , kochał , żył , nigdy nie kochał
drugiego , który pocałował w tobie , widziałem , że
went're miłość, która zawsze będzie pamiętać .30 maja
2003 ,małżeństwo miłość marca Maurów filipe 02 czerwca
Lizbona -... Hawana Madryt Madryt 09 Jun 10 czerwca
2003 w Lizbonie udać na Kubę a Hawana kupić 100
dolarów marihuany , które naprawdę do bani .Byłem
cztery miesiące bez palenia stawów przed przystąpieniem
, a następnie wędzone i boli mnie głowa był początek
intrygi z szefem , a zakończył się uzyskać niskie i iść
szukać pracy .Wydział listów spał w klasach i palił moje
stawy .Lizbona Ratusz Biblioteka orlando Brook
przerażony kontakcie znajnowszym stworzyć fobię robi z
nimi działalności , pracował jeden urlop miesięczny
mnie.Po chcą wyjaśnić pewne wątpliwości z doskonałej
techniki , powiedz mi wyjść i przedstawić zwolnienie
lekarskie - wysłał list do prezydenta isel z dyskryminacją
poszczególnych faktów, nie może iść w łazience i niech
tosteira ser, w lewo ... napisałem mieszka niezadowolenie
z satysfakcją na pocztówce CTT i wysłał się do jej
otrzymania .Wysyłając list do prezydenta republiki daje
konto z moich ostatnich 8 lat .Bezrobocie , skontaktuj się
z zabezpieczenia społecznego w sklepie obywatela z
Lizbony , który podpowiada mi, nie mają prawa do zasiłku
dla bezrobotnych, podczas gdy w rzeczywistości było
dyskutować z matką i żoną i będę trenować w nos na
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pomysł , aby przejść do złapać samolot doLuksemburg
rozmawiać z Barroso w Unii Europejskiej , aby dać mi tę
pracę .Kulminacja tylko chwila ,moment, od myśli , że
chyba wszystko istnieje nie tylko jako cnotliwego obraz
ale ze względu na wygląd lub uzależnić umysł nie umrzeć
w momencie zakończenia wszystkich fizycznej egzystencji
i nagle wszystko gaśnie , lubmoże prowadzić .
Słyszałem głosy , że wspomniane polecenie,
aby się zabić , przed chwilą powiedział żonie, że to" haker
" , który miał zawód , napisał artykuł mówi , że zawsze
kochał supermarketu kupić dwie butelki gorzkich
migdałów i pili razempigułkami .Moja żona , gdy wszedł i
znalazł się tulenie z sytuacji zwanej strażacy INEM przybył
wkrótce po i dał mi olej , kiedy budzę jestempieluchy w
szpitalu .Dni później powiedział moich sąsiadów , którzy
zostaliinterakcji leku przyszedł do mnie , aby powiedzieć,
kawiarnia w pobliżu nie byłoby kawiarnie , które miały
02/2007 1-ga próby samobójczej .
Jeśli odparować mnie, czy moja dusza , nic nie
pozostanie tajemnicą, a także zanieczyszczenia , nie
zważając na fantazji .Wyłonił się z wywrotową pływa
bezczynność innym momencie , szczególnym .Brak gdy
dotknął i zobaczył swój świat , byłyby nieczyste , bez
wyciszenia wrażliwość na dotyk , co najmniej , że ktoś
przewyższa moją rzeczywistość .Mój smutek jest proste,
jak wszelkiego szczęścia osiągalnego jako nieosiągalne
.Dzięki magii , bez ironii w dzień mówisz , dotknąć i
poczuć mi, jak patrzysz na mnie i zobacz, kim jestem , a
nie to, co czułem, nie tyle cierpienia , chce nic więcej ,
umierając za ciebie przeze mnie dla Ciebie tak , że
napisałcierpiał i nigdy nie umarł i nigdy nie zostaną
utracone po prostu czułem się obok Ciebie w meczu
spalania spalania ból mi się, że kończy się , gdy wszyscy
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palą .Nigdy was nie wziął , na drodze w Was powie , że
cierpi , bo nigdy nie opuścił i wiem, że kochasz i zawsze
będzie cię kochać .Jest ona traktowana w szpitalu i Cabral
curry , który był w " śpiączkę " i pochodzi śpi i widzi tylko
pieluchy , nie pamiętam rozmowę z psychiatrą , który
jednak daje mi zwolnić zamówienia po podpisaniu
oświadczenia
o
przejęciu
odpowiedzialności
.Pomyślałem, że strzelać zwierzęta z okien na piętrach i
miał pomysły , aby zniszczyć lub zabić ludzi czułem
wielkie zakłócenia w kawałki ciała i stanowi bardzo
niepokojący ran ducha i emocjonalnie miesza pragnienie ,
proszę cię, daj mi buzi , jak te, które znasz ?Daj mi
buziaka
ukryty
,
jak
tych
surripiámos
siebie,
gdypragnienie wzrosła daje mi buziaka , miękkie, z tych ,
wiesz .Słodkie , słodkie poznać.Dam ci buziaka ode mnie
.Z całym szacunkiem , niech ci ty i ja !Co myślisz o mnie,
a ja ciebie?I estou- wdzięczny za posiadające mi czytać ,
rozumieć, być może !Podjęcie rozważań już czytać mi już
zajęli uniesień co najmniej wymowne opakowanym
prezent na godzinę prawnej już pasterkę lub gry koguta ,
który jeststraszne pytanie! ?Odbicie w zrozumiałej
komunikatywnym ekstazy do minimum i samo milczenie
echa , która oddziela nas działa to słowa bólu , nawet w
prostym odrzuceniu spalania .Przeszkodą nie do
pokonania fizycznie , ale nie przez chemii hormonalnej i
duchowego być jasne .Ciała niebieskie atakują nas do
rozkwitu bratek .W poszukiwaniu miłości koniczyny , bo
bogactwo polega na zrozumieniu istoty i wielostronne
zawsze coś dodać do tego widoku .Kolejny dodatek
,dalszy wzrost , w tym dążenie do współczucia i czułości ,
że wygnany nas na reprezentatywnej samooceny w
mediach społecznościowych .Zobacz perspektywę jednego
siebie i niepodzielne , nie zrazić jakąkolwiek chęć na
więcej życzeń , które pojawiają się w kręgu .Ten krąg
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złota , wojnę dobrej wierze i lojalności i szacunku ,
głównie z powodu nie istnieje.Jesteśmy czyste i dzikich w
ustawie , tak , i nic więcej ode mnie , którzy egoistyczne
tylko być więc zawsze atakuje drugiego z ich punktu
widzenia .Zapalenie umysł zdolny do prostej wymiany
myśli , to jest pilne odwołanie się do zdrowego rozsądku
.Gdy dajemy lub przynieść siebie zdrugim.Nic bardziej
trywialne odrzucić to, czego nie chcesz , to proste .Miłość
i miłość jest raczej czująinne , a nie mnie .Konstruktywna
postawa związku między nami jest .Wydrukowano w
instynktowne zachowania myśleć tylko o mnie , potem na
mnie , a teraz mam ponownie.Konflikt , bo jeden jest
stałem się " I " i nigdy nie wiesz , jak dobrze " samych "
musimy dać wsparcie dla siebie.To rodzaj przyjść do nas ,
która jest zawsze otwarta .Uwaga na "I " s rękę z tobą
być właścicielem maski i egoizm , że poziom jest
.Cóżpancerz kiedykolwiek będę tam- tak uszkodzony
przez " TU " , że istnieje i że są bardziej " UE " , które pop
pancerz " ue " .Miłość : Miłość zwycięża wszystko
.Sierpień 2007 rozwód ... musująca Light - spada i trząść
się , rozcieńcza się i rozszerza w oddziały niezłomności
pragnienie , jest złudzeniem , jak wszystkie oczy które
następnie wykruszeń w obliczu rzeczywistości zewnętrznej
.Obdarzony złości i fałszywych sporadyczne szaleństwa
musującej
pragnienia
jak
rozszerza
miłości
i
zanieczyszczeń , zajmuje wszystkie myśli i mogą
dominować i być dominujący , towymiana rewitalizacji
energii ,świetlista treść jest tam.Oświetlone niebo, nic
silniejszego niż pragnienie , aby osiągnąć doskonałą
równowagę jasnego nieba , jak są gwiazdy , które dają im
życie i przenoszenia pomysłów lub faktów, myśli ,
pragnienia betonu , nic piękniejszego niż niebo oświetlone
energii tego constelareswymagają stałej interakcji między
gwiazdami , amoc gwiazd jest wyjątkowy .To mnie
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przeraża , jak energia znika w dymie bez płomienia , czyli
nie chce interpretować rzeczywistości kosmicznej .Jestem
rozczarowany,
kiedywitalność
jest
tłumione
przez
zakwaterowanie
i
krystalizacji
uczuć
jest
niewątpliwiemaski poprawności politycznej .O dusza
zamienia cię w magii i leci umysły , które nie mają
impulsu prądu prawdziwych faktów i zmiany rzeczy
zmieniają się kroki i cykli, które przechodzą i rozwoju , ale
nie w sposób, strachu i cierpieniauczucia .Uwolnij się i
rozszerza , a szczególnie cierpią życia mutacja , tę zmianę
, która napędza nas .Światło życia , zanurzony szaleństwo
namiętności .Jak to możliwe?Instynktownie kochają i chcą
być kochane , pasje i rozczarowania otworzyć kilka
złudzeń .Iluzji i kochaj mnie skupić i skoncentrować się na
całym metodologii miłości prawdy, która przebija żadnego
fałszu .Nago w byciu kochanym pola gry mamy do
czynienia z prawdziwą tożsamością jest , więc być
kochanym wymaga nam głęboką świadomość bycia
kochanym
i
dlaczego
jeszcze
nie
jestkonieczne
dychotomia dobry gust odwzajemnić i kochasz , to
domniemywa się dialektyką1 + 1 = 1 , jeśli logicznie nie
można niczego cieszyć .Więc logicznie 1 + 1 = 2 ,
poprawne, alezachowanie nie będzie owocne, jeśliwynik
nie jesttechniczne tie postaw i wartości i zachowań w
ogóle, tak, że to nie jestwielka pozycja w środku kochania
.Rozumieć i jest to prawda tylko źródłem przyjemności ,
albo być indywidualistami lub inne działanie ma na skargę
jako prawdziwą wolność .Cóż , nie żył wystarczająco
pokonać następujące kroki , logiczne ani nielogiczne
będzie kryterium dla wielu z was , chcę być absolutnie
pewien , więc wyobrażam sobie mnie w dupę od czasu do
czasu , a dzisiaj nie ma prawie osłyjako takie , nie są
raczej sztuczne osły, dodatkowo starają czasem , kto
naprawdę stoi tę rolę , podejmują własne wnioski .Nie
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jestem tutaj , które , nawiasem mówiąc o głupstwa mają
lęki i postawy , które nie uzależniają od szalony jest tylko
w pewnych okolicznościach i kiedy oceniana przez innych,
czyli często zależy na " siedlisko " .Przekierowywanie
część tego rozumowania to chcę powiedzieć , że jestem
szalona , zakładam , że się podobało , a co za tym idzie
wiele osób , nigdy nie jesteśmy zadowoleni , chcemy
więcej miłości i więcej i więcej , dlaczego tak kochający
ambicją jak zadać pytanie .Retreat mówiąc następujące,
wszystkie są za darmo do popełnienia szaleństwa w
miłości , jesteśmy narażeni i często manipulowane
.Chcemy wierzyć , że to prawda, że miłość , dlaczego,
dlatego, że był kochany , że uczucie, które budzi sympatię
i wyzwala mądrość życia
11/2007 2nd próbował popełnić samobójstwo z pigułek
,eskalacja w szpitalu curry i Cabral ledwo chodzić do
oddziału podszedł do mnie pielęgniarki ", a następnie
próbuje zabić ten czas z benzodiazepinami ? ! " , Po
analizie Jestem dożylne strzałigły,tryskającą krew .
Życie umiera między życiem i śmiercią ?Ojej !
Przebaczenie jest umieszczony ?Oczywiste , którzy nigdy
nie zabił ?Każdy ma po co żyć bez wyjątku moment
krytyczny , jak tylko wszystkie myśli umrzemy szybko, a
potem żyjemy jest tak sprzeczne kpin .Po moich urodzin
próbuję go " poza" umową 20 godzin po całkowicie
zniekształcone i sedacji , przeżył jeszcze raz .Udziału w
otwartej procedure'm ocenianego na fali technika
administracyjnej trzeciego zespołu medycznego i ma
notatkę 17.41 valore zajęcie drugiego miejsca w
konkursie , w nocy nie spał i paliło ponad 10 stawów ,
wywiadbyło rano.Ta szkoła medyczna portu .Gdzie dni
później mam iść , bo był z myślami samobójczymi i gdzie
ja nawet nie spotkał , czekałem , ale już dość czekania
42

.Światło mnie posłał w kierunku obecnego ekstazy życia
codziennego , oświecony mi się niedobrze na przyszłość i
nierozsądne to tak, grzmot się rzeź mnie i miga jak
pozbawiony Dynamite fatalnym przyjemności .Więc tak
uzdrowiony lewej kaloryczne wnętrzności rygor i
dokładności .Nie wiem , czy mogę rozjaśnić przeszłość ,
bo obawiam się, że nie ma żadnej mocy .W związku z tym
, istnieją dwa bieguny , dwie skrajności i uderzyła
mniepozytywne i uzdrowienia , a nieczarne i prześladuje
.To światło pochodzi od jasności emocji i racjonalności
bezpośrednim
zmierzchu
i
impulsywna
,
bez
przejściowych i nieprzezroczystych zmysłów, nie osadzone
uczucia lub przybite do podniecenia , przyjemności z życia
i cieszyć się maksymalną siłę , która porusza nas na ziemi
i daje nam mocnie , chwyć talent masz i wytrzymałość jak
ostrym niebieskim ray i ventilaste uderzeń gorąca
doświadczonych , a nie złośliwych i rozpowszechnionych
myśli , że prześladować nas jak cienie , wszystko ma ruch
, ale jest obecna i jak okazuje się, infiltrujezmysły wzroku
i pokazuje nam jasność myśli ciszę czasów , i jest cichy
jak twardnieje widok i cieszyć się , że inni Inglorious
niepełnosprawności przechodzą przez negatywnych lub
pozytywnych energii .Z prędkością myśli,natychmiastowe
, drugi, ułamek czasu , a czas jest natychmiastowe więc
nie będzie żadnych cięć w ramach lub najbardziej
absurdalne zachowania , bo każdy ma prawo , czy
pozytywny lub negatywny efekt .Skutkuje szarpiący
czarnej Faíska dzieje się w bieguna neutralnego rozsądku
i szaleństwa prowadzi tętniącej życiem energii i głodny dla
przyjemności i luminarz , więc radzę używać własnej
energii do osiągnięcia do światła i esbaterá palące
uśmiech, popiół ,pozbawione ciepła , ale szalony , gdy
miesza .Innej ćwiartce mają Blue Ray z niezakłóconego
myśli Bożego Narodzenia i podkreślił, lampki choinkowe ,
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które prowadzą nas do szaleństwa .Jest to przejście z
jakimi borykają się wylewny , ale nie obturacyjna
pragmatycznych energie , które uniemożliwiają nam żyć
migawki ,grzmot trzęsie się i wyraźnie wpływa na falę
dźwiękową , która produkować naddźwiękowych prędkości
, ale nie tak mocno, jak to dobrze .Co to jest realne i
wydaje nierealne .Życie wwiecznym utrzymania go nie
idzie w dół , a potem nie ma sposobu , aby z nim walczyć
, wokół niego i manipulacji jestpostrachem dysydenta
burble i kulminuje w jednym punkcie strajku umysł
tworzenia,
wyobraźni
lub
po
prostu
namalować
śladkwitnące zielony odcień i życie w tym tonie chwycić
życia rozmach , otowynik zawsze chciał podkreślić , żyje
intensywnie .
01/2008 zrobić tatuaż z literami
Darklightning iiskra w łopatce i moc mówiąc luz'08 po tym
nigdy nie intentei tatuaż z życia
2007-11
/
2008-01
Komercyjne
szybko
phone'mnajlepszym szefem klienta kupuje 5 telefonów do
firmy , nie pojawia się w pracy .W Estarreja w bibliotece
w przestrzeni do parkowania dla osób niepełnosprawnych
siedział i położył się na aluzyjny miejscu do mojego
protestu w sprawie sposobubycia innym nie oznacza bycia
innym , że jest tylko w wielkości książki skarg i
rozpoczęto i zakończonoNapełnione plagiat z książki o "
inności " , które było w pokazowym , który spędził wpisu
dzień był pełen dobrego wychowania i etykiety z ponad 20
tomów na banerze .W Estarreja 02/2008 Biblioteka
Spacer z niebieskim kasku i prace jako pracownik robót
publicznych , pisaćpo na drzwiach : panuje cisza we mnie
cierpieniem .Zagrażają brata śmierci , a ja w tym władze
doprowadziły do oceny psychiatrycznej opłaty .I będzie z
własnej inicjatywy do wicehrabiego szpitala Salreu gdzie
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jestem przyjęta jako pacjenta , generuje dyskusję , gdzie
i o mdłości , czy nie, jest to, że tylkosystem komputerowy
przyznał wejście jako chory? !Proponuję udać się do
szpitala psychiatrycznego w Coimbrze dotarcie pochodzą z
wojskiem z GNR dali mnie do domu następnego dnia
.Uderzę słowa i jestem oniemiały w ciągu 10
godzin.Kupiłem urządzeń oświetlenia i dźwięku z
głośników 100watts wzmacniany cd anty Dantas manifest
został umieszczony w maksymalnej głośności z mojego
okna sypialni , José de Almada na niewolnika , poety
Orfeusza d' futurystyczne i wszystko .HUC - Szpitale
uniwersyteckie biuletynie szpitala Coimbra - mężczyźni
usług psychiatrycznych - Pacjent został przyjęty do
szpitala w dniu 02.02.2008 to było odprowadzane 200818/02 - choroby Normalny , zmienić pieluchę na
współlokatora , kolejne kontrowersjeon nawet poszedł po
środku leczenia .Prowadzeni przez władze do hospital'm
kajdankami and'm nawet nie widział przez psychiatrę
zmuszani do przestrzegania leczenia wbrew mojej woli ,
przywiązany do noszy i przy zastrzyku .Wziąłem książki
miał pożyczone i wrzucili je do hali jezioro miasta wziął
sweter tego dnia, pokazał przed masie poza mój tatuaż ,
który miał moc projektowania światła , przyszedłem do
opuszczenia 15 euro w procesji .Przyjechałem do
wezwany przez Estarreja kultury radnego , który nie daje
książek pobranych z biblioteki zostanie wszczęte
postępowanie karnenajgorsze jestcd porysowanych idzień
procesji zostały rzucone książek dla źródła światła placu
miasta .
Kiedy byłem oniemiały z powodu choroby
pomyślany plan , trzymać się wielomilionowe tajemnicy
myślałem, nie powiem , bo nie mam , będę głupi , mój
syn z arabskiego książki odręcznie przez mnie będą miały
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największy skarb na świecie .
W roli oddziału Coimbra zdiagnozowano
schizofrenię psychozy może tylko kiedykolwiek pomyśleć ,
że jestem schizofrenikiem ... słuchał rozmów na spotkaniu
pielęgniarek , pomocniczego mądrzejszy sobie sprawę, że
słuchał kolegów powiedzieć, że to była moja kolej... pisał
rekord " niebezpieczeństwo " ucieczki "" utrzymać piżamę
" uważam za śmieszne , kiedykolwiek będzie działać
piżamę ? !Aby wyjść z tego obowiązkowego zatrzymania
am wymaganych do podpisania dokumentu sądowego ,
jak śledzę leczenia.Na rozmowie kwalifikacyjnej w szpitalu
w Aveiro powiedział, że chce być traktowany z moim
pseudonimem " Pana Światła ", który będzie jeść
upadłego tylko drzewa owocowe i lubił masło i dżem
truskawkowy .Co było zwykłe posiłki .Myślał o formach
samobójczych , jak rzucanie mi wzór odkryć itp ...
Żyć , czuję się cierpienia , które nie pozwala mi
zobaczyć , jak jest prawdziwa z postępowania
kiedykolwiek lojalny , ale jako smutna clown'm fałszywy
uśmiech ,radość z wnętrza , nie jest zgodny z zewnątrz
.Czuję pływak sprawia, że mnie z normalnego miejsca , w
podróży i pobytu w miejscu, gdzie jest ona odległa od
samego wzroku .Czuję fatalne kroku , nienaturalne
zjawisko , ale jako dzikusa zwierząt poczuć dzikość i
szybkość , Hak udusić i zabić jak wrodzonej siły
przeznaczył do awarii w czasie .Na wycieczkę bez śladu
jestobrazodrażający , nienawistnych i naprawdę grzeszne
, oto przysięgę w wysokości temperatury nieba , kwiatów i
rośnie gwałtowny wzrost ten jest po prostuzły czas i
poprawić wszystkie zakończyły okrucieństwo Ubrałem się
za klauna iz limitem ITN - informuje Portugalię w
Wenezueli kawy.CTT podniesie list z sądu , poinformować
pracownika , że z powodu mojej choroby nie mogę
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podpisać , zrobić mój odcisk palca , to znaczy nie pisał .W
Coimbrze ,szpital jak w hotelu przed tekturą przez
uchwyty drzwi mówiąc , nie przejmuj się !Nie przejmuj się
i poszedł z nim na nadgarstku przez szpital obwodu
znalazłem się zbierając liście na drzewie , liście i pyłki ,
aby papierosy z referatów zamówionych do przydomek "
Thomas powietrznodesantowe " .
Opuściłem szpital ostatnim tygodniu jestem do
szpitala ponownie z historii oceny psychiatrycznej pod
dowództwem GNR z jajnika - w Coimbrze umieścić
wystawę
krześle
przytrzymującego
z
konstytucją
oferowanych przez dom parlamentu i otwórz obronyw
przypadku braku władzy .Zapalam i zgasić światło mówiąc
moc światła , wymazywanie przełączniki Szpital Coimbra ,
kupićbardzo
interesujące
iwielki
temat
zbliżył
o
początkach diabła " hashashin / rys . "Jakoddziału
psychiatrycznego miesza musi mieć seks oralny z
pacjentem w łazience mężczyzn i sypialni .Czy w szpitalu
Aveiro i oddychał przez 5 cm otwartym oknie .I po prostu
chciał odetchnąć nadmuchu powietrza i zobaczyłem na
ogród i osób prowadzących i cieszyć się i po prostu
chciałem oddychać ... Poczuj wolność
Ciąg dalszy być: styl życia
Prawdziwi rachunki
Nelson Pereira biustonosze
Ten, kto jest ogłoszony , przez co rozumie się ...
Droga życia , to wszystko, co jest dziedziczona z naszych
przodków , to mamy misję do prokreacji , gdy osiągnął
wiek dojrzały , jedno , które jest głoszone przez prawa
społeczeństwa , gdzieżyjemy w demokracji .
To wszystko, co możemy zdobyć wiedzę , to jest
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wszystko, co szukać, gdy wiemy, co budujemy .
Jak to się stało ?
Ponieważ gdy mamy do czynienia w społeczeństwie , w
którym działamy siłą rozumu , zawsze mamy żyć , aby
byćdo przyjęcia dla nas, aby być postrzegane przez
samego społeczeństwa jako master , nie może być złe,
jest po prostu bardziej godne , że możemy być ;to co
żyjemy , wiemy też , że nie ma między pomocą .
Jak to się stało ?
Ponieważ jesteśmy istotami , aby służyć na siebie ,
dlategoproblem istnieje nabyte , mówić prawdę , kiedy zło
mnie są wyższe.
Jak to się stało ?
Ponieważ możemy byćistotą społeczną , ale możemy żyć
będąc dziko .
Gdy nie przejechał istoty równe.
Ale zawsze istnieje i wątpliwości , nieufność , że zawsze
nas nawiedza , przez które są prowadzone , przez które
są prowadzone i to, gdzie idziemy , gdy jesteśmy pewni,
że naprawdę można ufać , a następnie podajemy nas
dobrze , bo mamy dobre czyny .
Chcemy , aby zadowolić wszystkich czytelników , którzy
mogą czytać książki , te moje książki można znaleźć w
każdej księgarni , gdzie mogą zafascynować tematy chcą
słyszeć i czytać w łóżku .
Będzie todobra firma będzie kiedykolwiek przeczytać i
zobaczyć te historie jak prawdziwe.
Ponieważ czują, że podając prawdziwe doświadczenie
tych, którzy błądzą , ale wiedział mnie leczyć od
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wszelkiego zła , które nawiedzały mnie .
Co będzietematem tej edycji ?
Raporty latające , może to byćproblem , że nie będzie
zbyt szokujące , nie chcę szokować czytelnika , ale
doniesienia są prawdziwe i są przedstawione w sposób,
który został żył w sposób legalny .
Bo byłemdoświadczenie w granicach prawa , aby sądzić ,
wyobrazić sobie tysiąc rzeczy , czuję , że skóra prawdziwe
czuć instynktu zwierzęcego .
Chcemy wygrać życie , i czujemy , jak np .
Outlaw , że jest , że wszyscy dowiedzieli się, że możemy
znaleźć imasy ciała, które jest tak , że nie
wykorzystaliśmy , aby żyć, bo mimo całego zła , które
robimy , nigdy nie może być traktowane jako zło.
Myślę, że nie będziereinkarnacja w każdym .
Ambicja żyć , chcemy , aby żyć w sposób, który możemy
znaleźć proste , ale to nie jest łatwe i jest to trudne, gdy
spadł w barze prawa i kiedy nie mamy pieniędzy na
dobrych prawników , możemy zapłacić wyższą cenę .
Jak to się stało ?
Jeśli nie wchodzą w łasce , nie możemy być zabawny .
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Dlaczego zawsze rodzi się z dziedzictwem postępu w życiu
, możemy również uczyć i przekazywać gorzki
doświadczenie życiowe , a ja wciąż płaci za to!
Urodziłem się w Afryce , miał trzy siostry:Elvira , Candida
i są .Tak, nie jest to dobry początek ,historia, która może
byćgenialny historia, ale stało się to byćmniej dobre
historia życia .
Nie czułem się dużo złych ludzi , które wykonują tę
funkcję, tzw strażników więziennych , zawsze oceniane
nich wrogów , że nie chce , aby przyjąć, że tak naprawdę
może mieć do mnie bez przerwy o tym wyroku .
Popełnił szereg przestępstw
wszedłem w życiu .

na

mojej

drodze,

jak

Kiedyś termin ten był w slangu , z którymi mieliśmy do
czynienia , byłformą slangu , lub możemy również chodził
termin .
Były miejsca szukaliśmy isposób życia, który zawsze
przyniósł byłymolo, gdzie nie było przemocy lub nie został
znaleziony przemocy kuszące lub prowokacyjnie , bo
naprawdę czuję się dobrze w tym, co robimy
.Powszechnie uważany w oczach społeczeństwa ,
ponieważ żadne społeczeństwo nie może zaakceptować ,
że inni mogą żyć przestępstwa , jeśli nie odczuwa się
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konieczne spożywanie substancji, które mogą wydawać
się strasznie źle, ale one istnieją .
I jako takie , że wszyscy mamy wady , ale jako takie
zawszeźle, kiedy nie lubimy coś byliśmy zawsze
niezauważalna jako zło , ale ma wielką wizję , gdzie
wszyscy tworzone są nasze środki iwspółistnienie sprawia,
że nasze szkolenia chcemy i mają ambicję dobrze żyć i
być lepiej niżinne .
Istnieje wielu Picardias jak wkurzony moje stworzenie ,
ale w środku tych drani nie byłodziewczyny , zawsze
lubiłem ją, od kiedy ją poznałem , nie urodziny tego
samego dnia co ja.
Jak zawsze ją lubiłem oddnia spotkałem ją , zawsze
lubiłem ją , ona mieszkała ze mną i żył bardzo z moimi
siostrami , miał związek za dużo , to nie była miłość od
pierwszego wejrzenia , wierzyć i wierzę, że nigdy nie
będzie kobietatak umiłował , że po raz pierwszy
pocałowałem cię , czułem prawdziwy lew , wszyscy chcą ,
aby zobaczyć się w sawanny .
Kto ma prawo do życia, równości wszystkich ludzi mieć
żonę i rodzinę .
Nawet przyjmując jej sposób życia żyłem i ta miłość
istnieje tylko jeden raz w życiu , nie czujęmądre , ani
nigdy nie uważałem się jako takie , ale spotkałem ich
wszystkich , zostały zintegrowane w taki czy inny sposób ,
wszystkomusimy skręcić , zapłacił wysoki rachunek , ale
to wszystko dlatego, że chciałem mieć dobre życie .
Był dobry w tym co robił , zacząłem robić włamania ,
kradzieże rozpoczęła się wnajprostszy, zrobił kilka muszce
.Ale po degradei mnie z nadmiernego spożycia kokainy ,
czułem się dobrze o palenie i nie chce odejść .
51

Zabierał mnie do szału , ale nigdy nie zaatakował nikogo
w moich rundach , gdyby nie było żadnej reakcji , nie
trzeba używać przemocy , gdzie łagodzenia bary
sądowych .
Wiem, kto chodzi wdeszcz jest mokry , po prostu chciałem
, aby zdobyć pieniądze i uzyskać wartości , które przyniósł
.
Zróżnicowane tereny , Wychowałem się na czubku ,
Lizbona zawsze był dla mnie zabawą , traktowane to
miasto jak już czytać książki historyczne , miasto wartości
historycznej i kulturowej .
Widziałemprogresja o dobre życie , aby móc żyć
encordeirada życia jako takiego , czyli tylko chciał
pieniędzy , wiedziałem, że było w porządku , chciałem
tylko pieniądze i czułem się źle, te akty , tylko chciałem,
aby zaspokoićmoje uzależnienie i czuć społecznej ,
środowiska społecznego , aby być dobrze z ludźmi i
wydaje się normalne , normalne w środku życia w relacji z
ludźmi .
Czułem, apodyktyczny , sądziła grzywa lwa w mi w
realizacji jego terytorium i salon .Tak więc w obliczu życia
posiadania kobietę !Cóż ... Ja wziąłem to sposób życia w
pozytywny sposób , w którym zło może zrobić z ludźmi ,
nigdy nie szkodzi nikomu w sposób zniszczyć siebie w
brutalny sposób i zostawiają je z niczym .
Tylko wykorzystał okoliczności chwili i po prostu zrobił to
dla pieniędzy , aby zapewnić szybkie palić kokainę , ale
zawsze prolonguei co było nieuniknione , co jest, co nie
rodzi się człowiek , a nawet być może będziemy mogli
odziedziczyć przyczynę studiowaćjak to jestczłowiek,
który pije alkohol i pali lek reaguje w prokreacji genów w
dziedziczności , że jest pozostawionych przez wyniku
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zapłodnienia .
Nie jestem"ekspertem" w tej dziedzinie , w celu
rozszyfrowania to wszystko i być w stanie przekazać
czytelnikowi tę przypowieść , rodzaj , aby porozmawiać o
tym , bo miałem o tym mówić , to sposób życia .Czasami
są one postrzegane jako dobrze, z drugiej widoczne są
złe.
Jak to się stało ?
Ponieważsposób życia , że dowiedzieliśmy się, jak już
wyżej referenciei , nie zawsze można działać ze złości , to
musi być wybaczone , aby być dobrze uznaniem !
Jak to się stało ?
Ponieważ mamy żyć , normy, na żywo uczucie i życie
polecenie uczucie, jest formą ambicji , aby móc mieć
dobre życie.
Związek zaczął , miałem 22 , dołączył do armii , ale nie
chciałem iść, aleprawo zostało tak powiedział.I wtedy
miałem prawdziwą relację ,pasja, która nigdy nie będzie
miała taki sam Cristina, i tu zaczął relacji , które aspirują
do nas wszystkich , wszyscy chcą znaleźć naszą
prawdziwą bratnią duszę .
On intensywnie żyli , czułem, że ona była z dala ode mnie
, nie czuję się dobrze , i to, gdzie być może wzięła się
trochę więcej mocy na mnie .
Kochałdziewczyna była zazdrosna , ale to nie było szalenie
zazdrosny byłzdrowy zazdrość i zawiść , że nie było
prawdziwej chorych zła , że może mnie zmusić kogoś do
pozostania ze mną na moim nałożenia .
Jak to się stało ?
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Myślałem, że mnie i tylko wtedy, gdy stracił straci kobietę
mojego życia , ale stało się .Chciałem iść do Bairro Alto i
poszła na dyskotekę w małym zakresie , dyskutować i to,
gdzie skończyło się , może to nie była jej wola , niestarszy
brat przyjął relacji , jak również.Miałem z nim walczyć ,
ale to było przed rozpoczęciem kochać tina , ale spędził
chwila okoliczności , ale go lubię , ale nie akceptuje
mojego stylu życia , nigdy nie powiedział mi, tak , ale
nigdy nie pokazał , że byłmnie , wiedząc, że było dobrze .
Poszkodowani nie dużo, ale nie przyjął moje relacje z jego
siostrą .Mieszkał ze mną tylko przez fakt, kontekstu ,
mieszkaliśmy w tej samej okolicy , więc mieliśmy na ten
związek , że naszego stworzenia.
Jej matka pochodziła z nich , gospodyni koncepcja,ojciec
nie wiedział , ale to było dobre panieRaul .
Nauczyli się żyć kosztem kobiet , mamy wysokość w
sąsiedztwie , aby głosić , że opodatkowanieokolica
byładzieckiem, ale miał poczucie czasu , już studiowałem .
I tym razem szybko zobaczył , pomimo niewielkiej wieku
miał , musiał walczyć o życie i za to, co miał : ojciec,
matka , dom , jedzenie, nie udało mnie i nigdy mnie nie
zawiodła .Ponieważ pomimo niskiej pensji , że moja
matka otrzymała , 11 opowieści , które wypłacane były
dochody i nie jest mój ojciec tylko płacił czynsz , nie jest ,
ale nigdy nie brakowało jedzenia .
Więc to byłpoczątek końca , to znaczydo usuwania może
prowadzić do zapomnienia , myślę, że to był jeden , że
pozostało mi w nauce, stracić ojca musiał reagować w taki
sam sposób jak on .
Spojrzałem na niego jak na bohatera , syna walki
człowieka o skromnych ludzi , babcia, Elvira, był z którym
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żył w wieku do lat 6, dopóki nie poszedł do szkoły , co się
dzieje ... przyzwyczaiłem sięmoja babcia tworząc mnie ,
niezależnie od bezpośredniego monitorowania mojego
ojca , ale w tym czasie wciąż miał oczy szeroko otwarte,
ale mieliśmy poczucie czasu .
Gdyby pojęcie czasu .
Są najczystsze raporty , które mogą istnieć w świecie .Jak
to się stało ?
Obecnie każdy może się na pierwszy plan ich sposób życia
, niezależnie od pozycji on gra i hierarchii społecznej .
Tak więc część tego ,przekonanie, że naprawdę nikt nie
może być oskarżony o niczym bez konkretnych dowodów ,
tj konkretnie .
Jak to się stało ?
Więc reguluje prawa i wszyscy mają dostęp , nie
powinniśmy zabijać , kraść i gwałt .
Ale możemy wrócić do początków ludzkości i takich
zdarzeń udało , bo historia jest oparta na tym .
Mamy ciągłość, ciągłość , że zawsze będzie ciągła , to, co
jest przeznaczone .
I to jest absolutnie pewne , że żyjemy dla sprawy , nie są
nadal pozostają i istnieje na ziemi .
Nie wiem , może się zmieniać tematu , ale może to
zakłócić odczyt czytnika , może odwrócić uwagę od
prawdziwej historii , która zdarzyła się.
Ale to są przypowieści , że podczas całej książki zawsze
będą istnieć , ponieważ będziemy określać lepiej i
rozumiem sytuacje, które doświadczyły .
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Jak to się stało ?
Aby zobaczyć , że to wszystko było w społeczeństwie, w
którym nie zawsze były zdrowe życie i zrozumienie
społeczeństwa , ponieważ oczy innych osób może być
nawet Judasz , ale jestbardzo ważną rzeczą w życiu , co
siejemy jest owocemże będziemy czerpać .
Ale z przodu, musi być dobrze traktowane , jako
przykładowe , mój ojciec zawsze mnie zobaczył i chciał
zobaczyć, jakkról , ale jestemkrólem ,wojownikiem, który
nie zawsze może wygrać i zaczął bardzo młody .
Kiedy wspomniałem , że łatwo nie jest łatwe, ale trudno ,
to kiedy nazwali polowanie .
Po napaści o uderzenie w twarz , że czułem , że stracił ,
czułem, nawet w oczach , jak się później próbował
wznowić ze mną, ale ja odmówiłem i to właśnie tam
rozpoczęła prawdziwą historię zbrodni , ale miał historię,
została już oddzielona przy wypełnianiu sześciu miesięcy
w więzieniu wojskowym w Santarem , byłwojskowym
więzieniu .
Naczas był skazany Arnaldo , że to historia tej osoby
pasuje na mojej drodze w więzieniu , w książce
przedłużeniaczytelnik zrozumieć prawdziwe środowisko
społeczne , w tym przypadku więzieniu , trzymać sześć
miesięcy otrzymał przebaczenie przez papieża.
To było wszystko, co mogłem zainwestować prowadzić
dobre życie , nie oddziela mnie od wanny.I co mam
zrobić?Próbowałem szczęścia .
Nadal mam do pracy na podziemnym końcówki jako sługi
stolarza .Czarni się mnie bał , pracował z zielono- czarny
kabel , dobrych ludzi, którzy chcą lepszego życia , które
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mieli w domu .
Portugalia zwróciła się do lepszego życia w ich kraju nie
może mieć więc poszukiwania , które doprowadziły ich do
siebie wyemigrować z kraju.
Łatwiej było patrzeć Portugalia bliskością .
Zacząłem czuć bliskość Cape Verdeans , żyć z nimi ,
Wyspy Zielonego Przylądka przydomek złe , ponieważ
mieli do zwalczania nierówności i kiedy tu przybył do
Portugalii były istoty, które nie zostały dobrze przyjęte ,
ponieważ spędził wojnęza granicą i w tym czasie nadal
wkurzony , byłChavalito , obudził się i rozpoczęła się , co
nikt nie chce dziecka , zacząłem wędrować , nigdy nie
został vadiador , byłvagueador .
Miałem sferę doświadczenia , które miały miejsce w
przeszłości, zobaczył separacji rodziców w wieku 8 lat ,
tak jak nauka, i jako taki już wiedział , że nie przyniesie
mi się bardzo dobrze, czułem usunięcie człowieka, który
miał bohatera,
Widząc to utracone nawet w młodym wieku, zdałem sobie
sprawę, musiałem pomóc mojej matki , ale ja naprawdę
kochałem mojego ojca .
Każdego lata będzie przejść z nim , aż 17 lat później
nadal kontynuowane , gdy był w wojsku , ale potem
zaczął rozstaw to, co jest naturalne .
W tym czasie był w drzewie figowymusta w praktyce
usługi transportowej szkoła gdzie spędziłem wakacje z
nim .
Mój ojciec byłczłowiek twardy , miał trudne dzieciństwo ,
stracił ojca com14 lat byłambicją mojej babci wzrastać w
życiu , mają większe wsparcie i mieć więcej pieniędzy .
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Mój ojciec poinformował, że jego dymisja była miłość, to
dlatego, że podoba mu się byłopośpieszne pożegnanie z
partii , nigdy nie zobaczyć ojca , ale wzrosła trudno
pomóc matce , był synem mieszkała już w domumatka .
Mieszkałem sześć lat z moją babcią , ale jak ciężko było ,
gdyby od dołu wzrosła mocno, nigdy nie pozwolić
dzieciom głodować .
W tym czasie byłgórnikiem .Szukasz firmy rudy , ale nie
tam pracować , rowerzysta był również w czasie wstąpił
do wojska i kontynuował tam swoją karierę .
Stała sięnormalnym człowiekiem , wstąpił tam z
konieczności życia , jak upewnić się, że wszyscy musimy
zapewnić samowystarczalność .
Stało się to , jak byłczłowiek twardy , przyjaciel
przyjaciela , przyjaciel dzieci , ale nie wielu słów , ale to
było z szacunkiem i szczerym.
To, co zawsze chciał mnie zostawić , ale to było , nie ma ,
byłaseparacja, wycofałem się trochę , nie przystąpił do
dalszego monitorowania sposobu bycia i sposób życia ,
trudności do przezwyciężenia przeszkody iżycie zapewnił
pracę , aby zapewnić w przyszłości w celu prokreacji , to
wszystkie dobre dzieci , jesteśmy godni być jego dzieci ,
ale również byłbrak zrozumienia i lojalności z mojej strony
, stałemOszust być tak powiedział.
Psychologiczne Whiplash czucia przyszedł tylko pogorszyć
, ponieważ nigdy nie udało nam się zobaczyć , że dobre
jest do zrobienia , ale otrzymał tylko jako zła przez
oddzielenie tylko miał na myśli mnie zła .
I tak to wszystko poszło w dół do potępienia aktu
.Rozpoczął gdzie?
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To byłaseparacja, było kiedy zacząłem dołączyć
samotnością , ale to był mój sposób na życie miał w
przeszłości i nie czułem się bezpiecznie z obawy o
rozczarowanie , że czuł , ale przysiągł nie , zostawiaj mnie
, nigdy niedam więcej .
I nadal mój sposób na życie pił i kradzież i wtedy wciąż
szukał i szukał go kilka razy i wtedy odwróciła się chce
mnie zaakceptować , nie wiem, ty mnie cierpieć , nie będę
chciał wrócić , aby to uczuciebyło bolesne , ale zawsze
miał żyć i jeszcze to.
I jeszcze , że w mojej głowie było , dlaczego żyłem tyle
lat w więzieniu, zawsze myślałem , że zawsze musiał być
obecny w moim , więc mam dużo uznania dla tej pasji ,
nie mieszkał inny równe.
Linho , po trzech miesiącach prewencyjnej dołączył
łańcucha Linho potępił , moja historia zaczyna się około
odwagajest ograniczony przez odwagę , aby w której
mamy do czynienia z cudzego świata , co się dzieje, jest
to , ponieważ wiedziałem,że droga może być zbyt długi w
odosobnieniu , przekształcone w biegu dżungli ,
tonajprostszy sposób, aby radzić sobie z tych, którzy
popełniają przestępstwa i są włańcuch jest świat, w
którym rządziprawo głupoty , a gdy czytamyz osły mają
do czynienia z nimi, ale jeśli mamy zbyt mądry, może
spaść , więc życie jest życie musi być nie tak uziemione
podejmowane nie tylena morze , który był moim
zbawieniem , to ta metoda , że wybrałem się do mnienie
zwycięstwo , ale mój początek będzie długo i
byłzmartwiony początek , ponieważ znalazłem się bez
kobiety bez wolności znalazłem się problem, stracił i był
nowy , myślałem o wszystkim, co może być w latach
może nie zdać .Więc co mam zrobić?Zacząłem się zdobyć
szacunek , to nie jest łatwe , nawet nie chcąc dostać się
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do konfliktów przemocy , zdarzają się , bo przejść przez
procedury , które potem zdał sobie sprawę ,że
porutynowych był zdegustowany patrz żyć, nigdy nie
myślałem, istotyludzie mogli zrobić wiele szkód do siebie ,
ponieważ każda sprzedaż narkotyków , inni są
konsumenci , ponieważ życie w łańcuchu , który kręci się
wokół monopolu jestlekiem , bo tak właśnie zaczął palić
heroinę , jak już weszła do łańcuchaprzez nadmierne
spożycie kokainy , heroiny postanowił rozpocząć ,
aleforma sztuki , look'll dymu heroiny , ale gdy znalazłem
się było przywiązanie nie mógł nic zrobić, ale nauczyłem
się robić, ale to będzie zgłoszony później , a następnie
rozpocznijbyło to , aby mieć życie w reality ucieczki
łańcucha złość do przyjemności , po prostu zrezygnował z
heroiną , aby wiedzieć, że będę abstrakcyjnaidea seks ,
był napędzany przez substancję chemiczną, która nie
pozwoliła mi o tym myśleć.Miałem platonicznej miłości ,
za uzasadniony i ma wielkie miłości , ale jedna rzecz,
która jest gwarantowana , ale nie na tyle , aby spróbować
, po prostu nie chce palić , zawsze jestaspekt chcemy być
liderami widząc innych w hierarchii dowodzić cowiesz, że
nie możesz, to jest bolesne , to jest trudne do złamania ,
postanowiłem nie Współczuję każdemu , bo ja też tam był
, płaci dług sprawiedliwości , ale moja droga była bardzo
zła , nauczył się tej lekcji wcześniej niepobity i nie stracił ,
bo wyjdzie w połowie zdania , ale mój obraz został
spalony , był dość odwołuje , jestkonto mojego przejścia
przez te lata w więzieniu , byłpoczątkiem końcatwarde
zasady , o których nie mogę żałowaćpaliłem przez lata ,
takich lek pomógł mi uwolnić wielką potrzebę wszyscy
czują , to warunki logiczneprzyjemność, warunki wolności
na spacer do pięknego smaku , przez te wszystkie lata
uwielbiam też , że nie zbudowano , alebędzie na później ,
teraz będę mówić o podróży , która jest ponad , nie wiem,
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jak to wszystko zaczyna się od wejścia , kiedy więźniowie
, którzy szuka dobrego samopoczucia , nawet w życiu w
odosobnieniu , ale to wszystko jest subiektywne, bo nasze
samopoczucienie można odwołać się do każdego, kto
patrzy na nas , może podobać się w różnych punktach ,
pierwszy mogą zostać skradzione , drugi może okazać
niewolnika , pracy , miłości lub osoby trzeciej może
włączyć gospodyni na dzień , jestwiele różnych ludzi w
łańcuchu , które nie zawsze mogą byćwiedzieć, co się
dzieje w duszy lub że każdy lubi , wiele wybraćprawo nie
być poszkodowane, ale poza tym , że jest bardziej ważny
punkt nadal , nigdy, nigdy , można kupić przyjaźni ,
nawet
jeśli
są
wypłacane
w
ramach
łańcucha
,konfrontacja jest bardzo trudne w łańcuchu , są tacy,
którzy nie mają nic , konfrontacja w łańcuchu jest luźne ,
luźne , z jednej strony , a jest silna jako całości , będzie
miała miliarda do oddania , aby uciec ze mnąale chciał
chodzić tak chciał chodzić w przykry sposób , to było tak,
jak zawsze mnie długo , aby zrozumieć , mojej stronie był
zawsze bardziej psychologiczne .
To było stamtąd nigdy nie znalazłem ścieżkę dobroci w
łańcuchu , nie wierzą w dobro , tylko widział zła .Jak to się
stało ?Ponieważ czułem wstręt do siebie, bo oczy innych
był po prostusuka , suka jestslangowe , że kiedyś , co
oznacza, Slacker , kto nie chce poświęcić na jakiejkolwiek
innej przyczyny niż to, co jest zrezygnowananie zawsze
idzie tak jeden , który zawsze daje to, co boskie ,moc jest
tamwiara nadziei i wiary , i zawsze nosiłem w sobie ,
widziałem zabójstw tam.
Ale jak byłem marimbar za to , i pozwolił mi żyć , nigdy
nie próbował mnie skrzywdzić, prawdę mówiąc , i to było
dokładnie, jak to wszystko się zaczęło , byłem bardzo
niestabilne , nieprzewidywalne , adyrektor szkoły zachęca
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mnieaby kontynuować studia , ale to kompletne, po
prostu nie wszystkiebadania , miał wsparcie rodziny ,
zagwarantowane wsparcie .
To zawsze istnieje, gdy jest pewność, z chłodnym sposób
do życia i móc twierdzić, że to, co jest złe , to dlaczego
nazywa gwarantowane wsparcie , w ramach prawa to te,
które dają namźle , kiedy są wypychane i pokonany przez
system , ponieważ przeznie mając pieniędzy jesteśmy
pchnął do systemu, w którym nie ma pieniędzy, wszystko
pójdzie dobrze , prace wymiaru sprawiedliwości ,
ponieważ jeśli nie było już .
Jako , że wierzą w ciebie , mogą zrobić nic, aby zmienić ,
ponieważ są oni pracownikami , a oni po prostu muszą się
komunikować nie może działać bez wymagań , które są
określone dla sprawiedliwości , w skardze do badania
otwartości , ale gdyby były , aby otworzyćBadanie zawsze
byłem od haka , bo wiedział, chodzenie w ruchu w sieci ,
wiedział skorumpowanych strażników , ci posiadanie
narkotyków do więzienia , inni uciekli , znalazł się w
więzieniu .
Niektóre z tych policjantów już wiedział więźniów ,
celował i miał epizod w jednym z alfredo był człowiekiem
nocy ,król nocy , przełączyć dom explorer , że
jestprawdziwym królem mafii , to zasługuje na
życienajlepszy był byłych policji tylko goe które rozpoczęły
za przestępstwasposób będę szczęśliwy wspomnieć o tym
w mojej książce , bo nauczyłem się kilku rzeczy z nim,
mimo że był policjanci i mieli mniej pozytywny epizod w
moim życiu z nim,próbował mnie zabić w więzieniu lnu ,
tylko naczas, był jużweteranem , było pięć spotkał
tam.Znał każdy środek , i wszyscy mnie znali i ten epizod
zachorował cały łańcuch , związane z więźniów , bo
byłzachętą dla wszystkich z nich byłprzykładem widzieli
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we mnie , zapewnia ciągłość w obudowie , ponieważ
mieliśmy dobyć tam , a kiedy wspomniałem powyżej tej
Zielonego Przylądka będzie moje małżeństwo , nie jest źle
, były w rzeczywistości chcieli pomścić że epizod ,
próbował mnie zabić , byłem zaproszony doczłowieka w
głowę , ale nie mniechciał wymusić zjednoczenie z jednym
tylko nie widzisz , że jeśli chcę byłby martwy.
Aleironia jest żaden , co się stało w agrediram- tylko nie
zabił go odkupił siebie i starał się wzmocnić moją przyjaźń
z nim, ale on wiedział w nim nigdy nie zapomnę tego
odcinka , tylko przebaczył mu, bo mają pokoryi oszukani
przez to, co mówił o mnie, nie przez więźniów , ale w
służbie strażników więziennych i kierunku, ponieważ
wiedział , że nie może mnie pokonać , by zapłacić cenę
wczesnej śmierci , to tak było i niech postępujei kiedy
zdałem sobie sprawę, że był pokorny nauczył się
szanować i akceptować , bo nie będzie żył , czy go nie ma
, ale nie ma sensu , po prostu byławysoka cena do zapłaty
, byłem krytykowany przez zwykłych więźniów , którzy
nienawidzili gliniarzy ,I achincalhado .
- Nelson , jak zaakceptować tego faceta?
Przyjąłem go , bo przede wszystkim byłprofesjonalny,
wygrał potężnych wrogów w środowisku w którym żyli ,
policja jest , był bardzo kompetentny , wiedział szczyt nas
i wiedział, potężnych ludzi, którzy mogą pomóc , groził mi
przestać mówić oosoba ta lub pozwoli mieć szacunek i
nasze, ale pozwolił mu żyć , tobył jeden z naszych, Cape
Verdeans wspomniałem byłynelson i Carlos , żył dokładnie
w miejscu, gdzie się wychowałem sięna nich spoczywa
pomścić mnie i wybuchy przyszedł po , i chcieli zobaczyć
zabici to takie jednostki, ale wyszedłem pozwolę mu
odejść , chcę nic jednostki , choć nie mam nic przeciwko
nim , a historia z tych bracicarlos , został zastrzelony
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przez psp oficer , był , o którym mowa , został bardzo
pobity , grał ze mną w szachy , był"ekspertem" w
dziedzinie , tylko wiedział jak grać na pieniądze , zawsze
mówiłem, nie warto, gradla miłości , ale w tym czasie było
dobrze , on był sponsorowany przez Manuel i Romão i
badona , mieliśmy do czynienia , jak bracia , miał
wzajemnej pomocy , miał nas wszystkich w środku , gdzie
przestępczość czai się za chwilę milisekundowejjest wiele
, a czasem możemy się złapać w środku , a kiedy już to
zrobisz , postanowiłem kontynuować moją drogę ,
zrobiłem wiele eskorty w łańcuchu , czyli pewność,
dobrostanu niektórych, i wygrać mój, który jest, jedna
ręka myje .
Czymottomotto wzajemnej pomocy , ale zawsze
byłoryzyko metermos w sytuacji, gdy zostaliśmy wezwani
do tego , nie byłomorderstwo w pościel , nigdy nie
umieścić go w pytaniu były dobre i szczęśliwy dzień , bo
podszedł do tej decyzji ,nie mogłem tego zrobić , zawsze
myślałem o sobie , nigdy nie myślałem, że w innych.
To wszystko było bardzo szybkie do mojego transferu do
doliny Żydów po ośmiu latach zakończono w pościeli , nie
chcieli mnie i przyjął mnie dobrze , że chcą mnie
skrzywdzić , ale szanować mnie , zawsze czekał na moją
nieostrożność , coś , że nigdy ich nie dał,Byłakobietą,
która byłaoficjalnym w branży prawnej , lubiła mnie i
wybaczył jej, ale wybaczył to ze smakiem , w dniu jechał
mniepułapką był dokładnie w tym czasie byłem
mocniejszy niż kiedykolwiek , nigdy nie rozmawialiśmy
dużoz nich z policjantów , byłoniebezpieczeństwo ,
szedłem gotowy na wszystko .
Niezależnie od zła ,zła , że może przyjść do mnie ominie ,
bo wziąwszy jeden w edukacji opartej przyszłej a wraz z
nim żyć , jestsilnym czynnikiem jest tak , i jesteśmy
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przyzwyczajeni i bierzemy to nauczanie, że życie jest tak
,żyć umrzeć po prostu wziąć , ale kiedy został
przeniesiony do Doliny Żydów , ale to wszystko jest już za
nami zaczął nowy cykl to był mój sposób na życie i sposób
myślenia nie pozwala na wszelkiego rodzaju nadużyć ,
miał mój charakter ,duszone w małej ilości wody , a kiedy
wróciłem do doliny Żydów , zdecydował się na nowy
kierunek , chciał pozbyć się koszmarów z przeszłości ,
choć miałem, ostatnia , naprawdę miał je było w prosty
sposób powiedzieć , conie idź tam , ale nie do końca , co
tam jest , nie idzie ;tylko odejść, pozwól się pakować w
fantazję , że naprawdę sąwyróżniającym się być wydane i
właściciela
całej
galaktyce
,
to
jest
wszystko
dysfunkcyjnych i wszystko jest na to przygotowany , bo
są pracodawcy i pracownicy nie kontrolują ichprzygody
ukraść i powiedzieć, że jest zalegalizowana , to forma
oszustwa , jeden z momentów, które najbardziej chwalili
mnie w pościel była moja osiągnięciem , jak również
zapewnienie moje imię w branży .Miał jeszcze jedną rzecz
, to byłczas wszystko albo nic bez wygranej spalin , albo
umrzeć , tomotto, które miał w sobie siłę, by żyć i cieszyć
się moc , że miałem , kiedy byłem zamknięty , nigdy nie
używany nieuzasadnioną przemoc , abymoi koledzy
zostało niemal płacząc , zło, które widziałem prowadzone
przez innych towarzyszy , którzy dominują przemocy i
były być może zmuszeni robić co handlarze chcieli , ale
nie enveredei przez twardszej ścieżce , choćmiał mnie
uzależniony od heroiny , przysiągłem sobie, że aby żyć w
łańcuchu być gotowi zabić i żyć w sposób godny , że nie
przeszkadza mi skończyć ,kabel są przeciwności
momencie są tymi , z którymi mają dosprawa, choć nie
było to moim życzeniem , tworzyć wrogów , gdzie prawie
nie chodzą , a ja, byli tacy, którzy próbowali mnie
skrzywdzić,kierunek mnie nie lubi , to jest to , co zrobili ,
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wysłane informatorzy z nich są obecne w każdym czasie
wże był otwarty na razie mogą one o wszystko, co
najlepsze , że mógłbym zrobić , mieli wyrzuty sumienia ,
ale jedno przyciąga moją uwagę i mnie zmienić , basieie
mi wiele w nauczycieli miałem , czułemplatonicznej
miłości dla niektórych, i to było to , że szło dobrze , ale
łódź czym odwrócił się , chwycił mnie i położył mnie na
Żydów dolinie było trudne po ośmiu lat pozbawienia
wolności,
w
pościeli
,
w
lewo
ogromnej
historiipoziomwięzienie , bo wiedział, wszyscy mnie znali i
i dlatego nigdy nie chciałem , by ukarać mnie w stu
procentach , byłem często karane karami dyscyplinarnymi
, jeden za napaść i inne wyzwiska przez strażników i to
jak jaZdałem sobie sprawę , że tak naprawdę do czynienia
z mafią mocniejszy niż ja, ale w rzeczywistości nie były
bardziej miałem tylko książki i dyplom , który
wykonanyjest
inny
ode
mnie
,
bo
po
już
gralibardzozamiastkulki , do mojej uciesze , nawiasem
mówiąc grał wszystko było grać , grałem najwyższy atut ,
co zawsze można grać , asa pik , niektórzy ludzie
powiedzieli mi, widziałem, że będzie miał pecha z tym
listem , a diziam-mnie , że może mieć pecha z tym listem
, czasy się zmieniają i wtedy zdałem sobie sprawę, że
życie nie jest w sieci , ale na zewnątrz , ale nigdy nie
chciał przyswoić , ale wiedziałem , że była moją mocną
stroną
;zacząłdramatyczna
historia
kończyła
się
morderstwa , były trzy bracia i wszystkie one spożywane
heroiny i heroiny dla nich była potrzeba chwili , że jest ,
były zależne od tego, co było narkomanów .
Ale w głębi duszy byli skromni ludzie , miał dobre serce ,
bo potrzebne zniesiony , ponieważ miały one w życiu i ja
też wziął , to byłociężkie życie , można nawet powiedzieć,
że byłoniewolnictwo ,sposób życia został wykonany
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,każdego dnia musieliśmy palić , ale my przerysować .
Ale to wszystko jestwynikiem sposobu życia , jeden ,
który porusza sprawę , bo nawet nie poezję w stosunku
do doświadczenia i kontekstu sytuacji , wszyscy zadawali
mi wiersz , było napisanie do swojej dziewczyny , jakby
byłyzawsze zapytał wiersz , ale przegrałem się i był w
momencie zużycia , które przyjęły ten sposób życia ,
wiem, co wiem i nie jestem gotów nauczyć nikogo , bo
miał doświadczenie , które z przeszłości, ze mnie kogoś
bohateramiał w kosza i może być podniesiony .
Wszystko sprowadzało się do tego , w drodze
doświadczenia ,sposób życia ,sposób musieliśmy dostać
lek do palenia, jak gdyby oferowane i biorąc pod uwagę
nie kupić , to stał się ściśle mówiąc dealerów
narkotykowych sprzedać alfonsem, miał zapewnić mi
codziennie surfować proszkiem palę , to było to , że
stałem sięalfonsem handlarzy , nazwano tak wszyscy
chcieli mi pomóc , daj mi leki do sprzedaży i zjadłem ,
miałemnajwiększa rozrywka , że każdy narkoman może
mieć , być uzależniony od narkotyków i palenia tytoniu .
Ale byłem znany z mojej sportowej , dla mojej praktyki w
szkoleniu , ponieważ wyszkolony na co dzień i to tasuje
ludzi którzy widzieli mnie i spojrzał na mnie , że zawsze
miał paranoję , paranoja , że w niniejszej książce
nieufności i to jest wątpliwe ,kiedy zło zawsze jesteśmy
dotkniętego , będzie , że zło się ze mną stanie .
To jest zawszenieoczekiwane Prognoza szczerze habitueimnie do tego sposobu życia i trudno było zintegrowanie
po aresztowaniu w środowisku społecznym , ponieważ jest
tomedium, które wiemy , jestbardzo mała przestrzeń,
gdzie życie codzienne prowadzi dopoznać siebie wszystko
do siebie , ale i fizycznie.
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Chcemy, aby wszystkie polecenia , ponieważ chcemy
wygrać
prawo
w
przestrzeni,
która
daje
nam
bezpieczeństwo sobie na wstawienie go w środowisku, w
którym zawsze poradzić sobie ze strachem , ale to nie
jeststrach, po prostu Zapewnienie, aby nas , możemy
przezwyciężyć sytuację wiedząc,

Zdarza się czasem w życiu , być indukowane do błędu ,
śmiertelny , jeden , co jest napisane poprawnie ,
ponieważ został napisany przez doświadczenie i sposób
przepisy ustawowe , które żyły i rosły .
Jak to się stało ?
Siła rozumu zawsze wygrywa , i wszystkie wyroki , które
mogą uczynić życie nie może być czasembardziej
poprawna wszystko waży czynnik : zniesławienie ,nie
śmieszne i nie wpaść w łasce , jest jednym , że
wszystkiechcą gardzić , poniżyć ;czuć się dobrze i tak ,
gdy nie jestbrak siły gospodarczej są zawsze ograniczone
do gry , ponieważ również w niepełnym wymiarze jest to
gra , która jest , niektórzy mówią , że trzeba wiedzieć, jak
grać są popularne powiedzenia na szczęście wmoże nas
pokonać może coś dobrego , i że szczęście może dać nam
to, czego domagają się , samopoczucie , będzie się dobrze
o sobie , aby pomóc , ponieważ uczono go też ze
wspólnego życia z naszymrodzice, nasi bracia , siostry,
babcie i dziadkowie , gdyż nie jest to nasze pokolenie ,
ponieważ są wynikiem ich rozszerzenia , aby zobaczyć
wygenerowane istoty jego nasienia , to znaczy, że mamy
możliwość poznania siebie,wiem, kto to nasze i nasze
zawsze są po naszej stronie , ale nigdy nie wyglądać ,
mieć członków w rodzinie , że nie może ich zadowolić ,
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mają obraz do zachowania życia w ten sposób dokonano
postępu uniidobrobyt , nikt nie lubi mieć , lub zobaczyć
kogoś, kto jest naszej rodziny lub kogoś bliskiego nas, bo
w końcu , w końcu wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy do
czynienia ze sobą i rodzinnej atmosferze , czasamialbo na
komputerze też czują właścicieli , co generowane i
sprawiają, że sposób życia , co jest napisane we
wszystkich teologicznych odczytów , które mogą czytać ,
czyli studium religii .
Wszyscy wziąć lekcje moralne , to jest właściwe , że ci,
którzy czują bliskość tak wierni , którzy robią wszystko
wokół widząc nasze dobre , naszych bliskich zobaczyć je
dobrze, der in der , i nigdy nie chce im zaszkodzićprzed
obrazem , że zachowania i tego nauczono , wartości , że
nie orzekł, pozwolą im dobrze wyglądać , do sytuacji,
która może być może być rozwiązany nie spotykają się z
niezrozumieniem .To wszystko jest bardzo ładne imediów
przekazuje również w ten sposób równe elewacji pojawi
się piękny obraz , są także wywierać nacisk, przez moc ,
że wszyscy akceptują rządów, bardzo trudno temat , ale
to ma wspólnego z tym wszystkim , żenie będą zgłaszane
, że istniejemy , będziemy nadal istnieć , edukacja jest
również do tych, którzy twierdzą, że są właścicielami
powodu i czasem przesyłania i chcesz brak jedności ,
wszystkie one mają wspólnego jednej rzeczy , aby
utrzymać : wellness,dobrze jest, że mogą one stanowić
domenę wszystko, co może aspirować i chcą dobra dla
społeczeństwa , ale żyli i podniósł się z ojca i matki , dano
im odpowiednie warunkibyć w stanie przejść w karierze ,
że celem , ale też nie , ale zawsze zapominam i reguluje
obrazu ;Ciągle to przemówienie , ponieważ mój Ogrom
jest ogromna w tym życiu , wiele się nauczyłem , mam
opracowane , co miałem do opracowania choć był w
smyczy nigdy nie myślałem, koniec , zawsze ambicionei
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mieć bezpośredniego kontaktu z pracownikami zakładów,
w których byłem , moją karieręwięzienie można kopiować
go będzie najlepiej interpretować w kategoriach słowa ,
jak również, ale trzeba będzie , należy interpretować w
ten uczciwie i szczerze , że nie ma w życiu .Czy związane
są stosunki dwustronne są relacje , które regulują
wszystkie narody, są sprawy o znaczeniu wspólnotowym
w celu ochrony aktywów , tak aby mogły one dać wellness
, tak aby powstała w świecie ,wolnościnajtrudniejszy
temat rozmawiać ,możemy dać całą naszą wolność,
najpiękniejszą
rzeczą
na
świecie,
jestnajwiększą
przyjemność można mieć w życiu , to być wolnym , trzeba
wiedzieć, jest pokonać wszystkie przeszkody , które
mamy
w
ciągu
całego
życia
,
a
może
znaleźć.Istniejeogromna różnorodność nich , mogę
zacząćgłównym : dobra społecznego , wszyscy mają jedną
wspólną cechę , jak my możemy być brzydkie , piękne,
nie ma znaczenia , przyzwyczaić się do życia , wygląd to
nie wszystko ;czasem załadna może znaleźć mniej dobre
strony , ale to byłoręcznie Apolla , z boku piękna, opisanej
przez Nietzschego ja za swoją autobiografię , nie ma
powodu, dla większości,strona piękna jest, żesprawia, że
sen, który sprawia, że kochamy , przynosi dobre , ale nie
jestdobrze idzie w parze ze złem , jak opisano Nietzsche
istniał dionizyjski strony , to jest dobro i zło wcielone w
instynkt byciaczłowieka , gdy mówimy o wszystkich
istotach , które istnieją do lądowania top kimkolwiek są ,
czy to polityczne , czy sędziowie są burmistrzowie ,
prezydenci stowarzyszeń są mogą być , prezenterów
telewizyjnych byćcharyzma oraz o wdzięcznościale nikt
nie może być odpuszczony , samo słowo , przebaczenie
wszystkim mieć powód , a kiedy są wprowadzane kwestie
należy
wziąć
wszystko,
co
robimy
w
imieniu
wspomnianych przepisów dotyczących społeczeństwa i
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które mogą ubiegać się o prawo słowo .To właśnie tam
ma prawo nie być karane , a być zdefiniowane przez
prawo , ponieważ wszystkie napady , nadużywanie
istnieje, istnieje i będzie istnieć jestprologiem .
Aprolog pochodzi od transcendencji ,uczenie się poza nią,
wszyscy żyjemy , bo wiemy , że transcendencja jest
więcej niż dobrze, to może być, to może być, to nauczyć ,
to wszystko , ale nie masłów kluczowych wyznaczenie
wszystkichw tym : filozofia, sposób życia , radość życia ,
co stanowi jeden z czynników, transcendencji , możemy
pozostać i dalej żyć w taki sam sposób ,ewolucja be
zostały wygenerowane , porzucone , nie czyni jedna zła
błogosławionydobrze, że możemy praktykować jestboska ,
że się uczymy, jest nasze przeznaczenie dowiedział
wszystko pozostawili nam dziedzictwo wielkich wartości ,
więc sławić słowa pisania ich , ale to wszystko gloryfikacja
utrzymaniu władzy i byćw egzaltacji , za to wszystko
może być piękne , jeśli naprawdę były spełnione i jest
napisane było bardzo dobre.
Jak to się stało ?
Chcemy być wprowadzenie najszerszą drogę ludzkiej
zgnilizny , są niewolnikami demokracji zalegalizowane
,wykorzystanie
sytuacji
być
zamknięte
i
być
podporządkowane surowszych przepisów ;czasem nie
reagują w ten sam sposób , jak normalne konformistą
sposób , nazywatranscendencją bytu ,transformacja do
najbardziej okrutnego stronie jest , że to , co czułem ,
dowiedziałem się z doświadczenia, że gniew jestżywo
wsparcieżyć i przetrwać widać i so're sprawdzony przez
wartości nauki , które dominują w bezpieczny sposób
życia , kiedy to ma być , nie możemy uniknąć pytania ,
nasze cechy , które czynią nas są zróżnicowane , ale
wszystkie pochodzą zsamo , mistyfikacja , nie więcej niż
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ktokolwiek doskonałe istoty , każdy wie, żyć tym potrzeby
zabezpieczone i wiarygodnego wsparcia dla całego bytu ,
współpracować , możemy zdyskontować , aby inni mogli
mieć lepsze życie , bezrobocie, w słusznej sprawiejest
todoświadczenie, którego wszyscy się ze mną podzielić ,
zadzwoniłem
to
historia
kontynuacji
bytu
,
jestrozszerzenie tej kwestii .
Wszystko zaczęło się po oddzieleniu od moich rodziców ,
zostałem przyjęty do szkoły klasztornej Hale był nazwę
Kolegium , na wakacjach z moim ojcem był w pobliżu
tam, ale po separacji nie wychodził na dobre relacje z
ojcem , astamtąd , że to wszystko się zaczęło , matka
przeniosła się do końcówki po separacji , miałem około 10
lat , kiedy przyjechałem i poszedłem do końcówki,szkoły
pobiegł , nie przyjąć, że sposób życia , ale apanharambyłemniewinny, znałmoc prawa istnieć , mój ojciec był w
wojsku śmiał mi drogę historie , że mój ojciec powiedział
mi , być człowiekiem , aby być zintegrowane w wojsku ,
służąc narodowi ,człowiek twardyjak już wspomniałem ,
ale dał się ponieść swojej pasji kochać się z inną kobietą ,
fizycznie potężny dobry człowiek , zbyt intelektualnie ,
pielęgnować , które odziedziczył swoje geny , miał go jako
bohatera , to było wszystko,uczenia się, który
późniejzaczęło być .
Jak to się stało ?
Domena Wiedziałem, że mogę zrobić , od czasu separacji
, jak byłem z moja matka stała się niezależna , moja
matka ma kochanka , człowieka, praca, praca na poczcie i
prac , jestgodne człowieka , zaczęłatak, to potrzebne, aby
pomóc matce i stał się dominującą przyczyną było
wszystko obsługiwane dobrze, żałował , płakał , ale
wygrał , myślę, że jest tonajbardziej odpowiedni motyw ,
kochał je jak każdy , na szczęście są one dobrze,mieć
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życie , to normalne, że rozmowy , ale oni zawsze mieli
powodów jest to, że spałem przez transcendencji chce się
więcej , chciałem zrobić nic , myślałem, że to było łatwe .
Zacząłem pracować , aby pomóc matce , ale szybko
zorientował się , że nie przytłoczeni , zacząłem pracować
jako pomocnik tapicera Casqueiro znaczy , że jest to, co
sprawia, żestruktura być kształtowane i wyściełane ,
pracował , był nawetmoje sąsiedztwo na końcówki ,
pracował tam przed chłopcem Toninho mojego pokolenia ,
miał kilka braci , ale byłemfaworytem.
Osoba, która pracowała tam Casqueiro człowiekiem
struktury w celu poobijać kanapę , był solidny wygląd, a
ja już nie chciałem postawić więcej , agresywną formę
wypowiedzi , który już przeszedł to z moim ojcem , więc
zdecydowałem sięprzez odwrócenie sytuacji , ja
trzymałam się postęp życia , nie waży się mnie , ale
mogło zhańbił mnie , że dzień, w gruncie chcąc nie
skrzywdzić lub zranić , ale zabezpieczyć się rzucił
kamieniemrozmiar strony, ale strzał odchylane chciał dać
ostrzeżenie .
Jednak przyjął mnie tam, kontynuował pracę po odejściu z
wyboru, ale także właściciel zmarł spożywane przez
zakażeniem HIV, sytuacji , że nie było jak widziałem go
cierpi na chorobę , ale zawsze go szanować, straciłem
pracę , zacząłem w aktywach ,czyli w żargonie jest
używany jako kierować , niepakowana z bossami , chcą
niepodległości , byłemsynem lwa , i działał jako takie .
W marcu 1996 roku został znaleziony w metrze Avenue ,
miał serię zamachów w metrze , były zarzuty o zbrodnie ,
które były tam i stało się okazją spędził psp dostarczonej
z prośbą o identyfikację , a to dlatego,miał poprzednik ,
tydzień wcześniej był w superesquadra Benfica oskarżony
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o kradzież czytnika , ale chłopca , który był ze mną ,
Ricardo , był ostrożny , niedoświadczony , przybył z
jajnika
nie
zna
miasta
,
ale
wiadomo
było,
prowadzącybyłuzależniony od narkotyków , a w tym
czasie jak zużytą kokainę , okazało się, że dobrze jest
mieć kulę bezpieczeństwa , czyli mnie i zabezpieczyć na
przyszłość , to mają siłę , unii progresji .
Ale teraz jest tustruktura , jednym z głównych czynników
pojemności lojalnościowego każdego , zaczyna wędrować
, to jak odkryłem , co wiedziałem już , że nie można ufać ,
jeśli nie wiesz , ale moje doświadczenie było ogromne,
byłogromny, był pewny siebie , był dobry w tym co robił ,
zrobił kilka napadów , zdecydowałem się na taki sposób ,
aby nie zaszkodzić nikomu , po prostu pieniądze .
Za co?
Aby żyć , dołączyłem ten sposób życia , aw marcu 1996
roku, a dokładniej 28 powiedziano nakazu aresztowania
rzekomo rozwiązana tylko dodać brakujące wprowadzenie
tego tematu ,tydzień wcześniej został aresztowany w
superesquadra z Benfiką , byłemspać w samochodzie ,
jego
właściciel
byłpodpułkownik
sił
Powietrznych
,człowiek, który już za granicą, mam drzemał przez
przyzwyczajenia tam, ale nadal miał dom na końcówki , w
rzeczywistości, że noc byłaRicardo i ukradł czytnika i
zasnął w samochodzie , byliśmy zaskoczeni i uzgodnione
przez funkcjonariuszy PSP należał do superesquadra z
Benfiki , ale nie do mnie i powiedział Ricardo amedrontei
nie straszyć będzie musiał być silny i powiedzieć niekoniec
, nie ma dowodów , że jest inaczej , ale ostrzegł mnie, że
może pojawić się policja , ale zapewnił go , powiedział
mu, że to w porządku , wypił za dużo whisky i chciał spać
i nie było szczególnego mi wrócić do domu imieszkał w
pobliżu.Stało się to , to było najgorsze wątpliwości,
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żeczłowiek może czuć, kiedy uczy i trenujeobecna
sytuacja może się wydarzyć tego dnia uciekł ze mną
.Potrafił słuchać moje zasady nie mając nic do
powiedzenia , ale nie byli przekonani i poszedł , aby
uzyskać wszystkie samochód strażników w pobliżu , aby
zobaczyć , czy wiedzą o każdym ataku , niebieski
odtwarzacz CD , ale mieliśmy już popełnił kilka
przestępstw przedi wszyscy byli zaangażowani w rabunku
i porwania , poszedł do badania metra Avenue ,dywizjon
stał na poddaszu markiza , stacji metropolita Lizbonie ,
przeprowadzono wywiady , ja nic nie powiedział, nie wiem
ricardo rozmowy , ale jak miał historiępo przejściu przez
tydzień wcześniej w podobnej sytuacji , ufałem .
W tym dniu , wyszliśmy z dworca, nie miał nic do
powiedzenia , ufałam mu świadectwo dla mnie mógłby
uciec, brał w tym czasielicencji pracował , ale znalazłem
się do otrzymania tytułu bezrobocia , nadal trochę
nasposzedłem do kodu , byłem już w jazdy , czułam się
dobrze , ja świetnie się bawiliśmy i to było w czasach,
kiedy doręczonosądowe trwało nakaz aresztowania , były
wracam do domu , nie pochodzą z siłowni, przeszkolonych
ponad miesiąc , gdy wszedłem sobie sprawęsądową , gdy
zapytałem drużynę Marquis kiedy zapytałem markiz de
Pombal stacji mi nic nie powiedział , aleRicardo wszyscy
mówili , nadal oświadczenie , na etapie dochodzenia
byłodochodzenie sądowe , nie miał nic do powiedzenia im
, nic nie zostało udowodnione przez współczynnik rażącym
.Dlaczego nie może przyjąć taką decyzję , to będzie jak
wręczając mi , być może lepiej było mieć inny stosunek ,
szczerze mówiąc , jest spółdzielnia , pokuty , ale
myślałem, że mnie za mądrość , chciał grać z wymiarem
sprawiedliwości ,sędzia, który skazał mnie byłczłowiek,
który miał problemy w życiu , jedna z córek zmarła z
przedawkowania i inne pozostałe dzieci chodził również
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przywiązanie do leku , powiedziano mi przez adwokata lub
mówi prawdę czy to będzie trudne do złamania , ale
ufałemmnie .
Ona nie bronił mi, jak się bronić , nie wiadomo , że
działają zasadności obowiązków, które muszą spełniać ,
jako przedstawiciel prawa w tym czasie nie miał
prywatnego prawnika i nigdy nie dano mi , musiałem
zatrudnić po aresztowaniu , po czymskazany po skazany
wynajął ten prawnik, był wszystkim chciałem zgromadzić
energię , wiedział, że na skrzyżowaniu zeznań nie chciał
podjąć , zapłacił wysoką cenę , brak współpracy i
podsumować wszystko, aby mój wielkipotępienie nawet,
że nawet mnie zabić .
To byłsmutny dzień dla mnie, przysiągłem sobie, bym
przetrwać wszystkie negatywne sytuacje, które mogą
pojawić się na mnie , byłpoczątek mojego końca za
wszystko , straciłem wolność już od jakiegoś czasu , wziął
ciężki łańcuch i udało się przeżyć .
To był czas , aby wygrać Nauczyłem się sztuki
samoobrony może podnieść przeze mnie , każdy
szanowany mi nawet władzę administracyjną , która jest
wykonujących funkcje więzienia , jak to jest z tym, kiedy
coś mamy do czynienia , sąWłaściciele kawałku, to
znaczy, że właścicielem terytorium , które dominują ,
myślę sobie , są więc kazał robić to, co należy zrobić , aby
kontynuować ścieżkę na lojalności , bez względu na
sposób, może się wydawać , może być i że
wszystkiebędzie , ale jestpodporządkowanie , które jest
dyskwalifikacja , podczas wykonywania tej pozycji , że
może być panami sytuacji , nie pogodził się być prostsze ,
a kto ma żyć , torokowanie co studiował i
katastrofypopełnione, nie jeden , nie dwa , nie cztery,
było
wielu,
bardzo
zróżnicowane
nazwany
im
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ukrzyżowanienajbardziej nędzny , ale podniosłem morale
, ponieważ zawsze rośnie, wszystko zaczęło się w moim
wejściu , gdy dostałem się do ipLen był jeden paskudny,
bardzo ciężko , byłem pełen złości i chęć zwycięstwa ,
nawet myślał o ucieczce , gdyby miał okazję to zrobić ,
udało mi się trzymać mnie , wszystko dlatego, że mogłem
szacunku dla weteranów , którzy byli ip , i
byliprawdziwymi filarami dla mnie nauczyć się życia w
odosobnieniu , guerreei , walczył , mógłbym, gdyby nie
były tak będzie zapomniane, wszystko mi przypomnieć ,
każdy lubi mnie przypomni , byłemobrazu funkcja
stałaciemna i zimna lideremnie wiem, miłość i tak
wygrałem chwałę w łańcuchu , były zimne akty którzy
musieli nauczyć się żyć i pozostają na najwyższym ziemi ,
aby wygrać.Szybko wykazać nauczycielom , pracownikom,
strażników i bezpośrednim , aby pomóc mi wygrać bitwę ,
czułem wsparcie tylko spojrzał na pomocy czasu i
okoliczności było barbarzyńskie , co się stało , nie mogło
się zdarzyć , zwróciłem się do diabła wja, ale nie szukać
problemów po prostu chciała żyć i przetrwać , to czas
stanu .
Isabel była szkoły , w której główna nazwa Ciągle zdrowy
i przyjemny szacunek towarzyszy mi zawsze pomagał mi
zawsze , ale później zaczął się we mnie z wściekłości , ale
zawsze są przestrzegane .A wszystko to z powodu silnej
presji
,
która
była
wywierana
przez
system
administracyjny, którego nazwisko było reżyser John g
.Człowiek, który przyjechał z zagranicy , uciekł ,
gdypróbował zabić , jego historia jest znana , miał kilka
lat w nieodpłatnie w administracji lnu , aż po moim
transferze , wiedziałem , dopóki nie był człowiekiem,
który potrafił rozmawiaćbył komunikator zainteresował się
tematem , grał boli mnie może to wina posłów , byłem
dobrze traktowane w cyklu zawodowego ,poziom
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towarzystwa wszystkich respektowane mnie i to reżyser
chciał szczyt kariery , to jest , jestem tutaj, abymistrz ,
jestem tutaj, aby wygrać za wszelką cenę , nic mi nie
będzie , bo to było jego celem , między innymi może
powiedzieć więcej .Jedną z przyczyn , że bronione było
więcej przemytu narkotyków , lubił pomagać osobom
uzależnionym , ale wymagana jest wymiana walut , gry z
prawem , miał moc łatwizna do rozpoznania wniosku
wyjść niepewnych i warunkowych orazotwarty system ,
nie był zły facet , który jeździ tylko na jego nie
zdegenerowanych i ja wybrałem się w przykry sposób tak
, że nikt nie lubi podążać , ale postanowił iść , podążać
ścieżką , że jestem predestynowany , mówiąc w miejscu
przeznaczenia przezrazy trafiliśmy , nie chodzić bardzo
daleko od rzeczywistości , miał wiele marzeń jako dziecko
i marzenia zostały wykonane koszmar ,przejście na
pustyni przepowiedział , widział swoją przyszłość , ale
wszystko było przedstawiane we śnie , doszedłem
miećmonitorowanie przez czarownice, które nazywano
takie , przeszedł mnie marzenia , bo musiał przejść ,moc
kobiet była świetna, bardzo mi pomógł , ale ciekawość
budzi się po moim aresztowaniu , miałem poważny spór z
moim bratem i chciałjest lepszy od niego , zdrowej
konkurencji i chciał być taki jak ja.W tym czasie ,
chodziliśmy polowania przed wężami wodnymi do celu ,
chcemy grać w snookera w obliczu trudnych przeciwników
czasem , ale wygraliśmy zawsze wiedziałem, że była
dobra ;dziś jest armia porucznik .Mój ojciec zarządzał
bardziej bezpośrednie wsparcie , że mogę dać , dał im ,
pomógł mu w treningu , a wszystko to na tym, że a
separação.estamos w środku mojego wpisu lnu , był
odważny, tylko w środku strażników quiseram-wiem, tło ,
byłonormalne wejście jeśli mówimy do środowiska, w
którym żył nie byłopopytu , zarówno środowiska strażnicy
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i więźniowie chcieli wygrać , istniał dobry reżyser, Manuel
, ale był uszkodzony, ale nie zaszkodzi nikomuograniczała
się do wygranej i wykonuje swoją pracę , a także pomógł
przez trzy lata były pod jurysdykcją tego reżysera
1996/99 , został usunięty ze stanowiska dyrektora , ale
spędził parafialnej rady prezydenta , ale nigdy niemoże
pozbyć się tego, co miało go z lnu , był dobrym
człowiekiem , chciał dobra wszystkich, a jednocześnie nie
zaszkodzić ktoś musi pracować na skrzydło B uważane
skrzydło zabójcy , był nazywany zabójcy skrzydłoza całą
infrastrukturę i otrzymuje wizytę w salonie spadającej
wody byłowynikiem braku skali infrastruktury musiał być
otwarty parasol, bo żyliśmy w skorumpowanym środków
do punktudyrektor zaakceptować uziemionej propozycję
pieniędzy , które mogłyby zbadać ogólny kierunek służby
więziennej , ale się dobrze,wniosek został oparty na
poligonie układu , to jestboisko do piłki nożnej był
błotnisty brud toru , bue ciężkiebyłpseudonim również
można nazwać esguiça , ale to było dobre może chodzić ,
wiedział, jak manipulować systemu , przyniósł korupcji
wyzwaniem jest wykorzystanie czasu pozostałego do
połowy kary kary 16 lat , osiem przestrzegania
zaufaniatajemnicy, ale to nie skończy się w jak najlepszy
sposób , ponieważ nie było tych, którzy zostali
poszkodowani , jak również musiałaby być częścią
systemu ,system jest skonfigurowany tak nie musi
byćuzasadnione , a wraz z nim wzrosła kolejny rok ,
byłtrzeci rok , że jestem w Linho przyszedł prawdziwy
dylemat leku sprzedaży korupcji upoważnioną przez
kierownictwo wyższego szczebla , wszystkie poruszane za
pomocą współwięźnia ich zaufanie , był potężny handlarza
narkotyków , który rozwalony w życiu ze sprzedażą
narkotykównazwyit ludwika wieże , nawet się dziecko w
sieci , była propozycja, abyfirma pominąć i napełnić worki
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wypłacone sedno , doszedłem do zapraszani do pracy tam
, nie zaakceptować fakt, że ludzie, którzy do wykonywania
tej funkcji,autoryzacji płatności w leku i były z pieniędzy,
które szybko przesyłanych za pośrednictwem komputera ,
wtedyprawdziwy problem wystąpił manuel t .Dyrektor do
tego czasu ;nie było wiele do zrobienia , nie byłobadanie
sądowe , nie było celowe znaczenieprzesyłki , będziemy
sprzątać nasz wizerunek , ale nie udało się usunąć
wszystkie poszedł do sądu paska dochodzenie sądowych
został oskarżony , aogromna ilość dowodów ,ale ja nie
byłem świadkiem , nie było nawet wezwał do niego ,
również nie powiedzieć wiele , by chronić tylko dziecko ,
czułam, że jestem wart więcej manear przyczyny , może
uzyskać coś od niego , aby mnie cichy, zła
wiedziałemChciałbym zapłacić twardy do zgryzienia .
Sparrow strażnik wyszedł z usług więziennych ,amorim
szef musiał przejść na wcześniejszą emeryturę , Manuel t
.Mimo to udało się osiągnąć przewodnictwo parafii .
Nie było zmiany kierunku, john g .To byłobok nazwy,
które następnie w administracji ep miał ambicję zbyt duże
nawet dla kontekstu , w jaki sposób rozpoczął prace w
oddziale do B przebudowy warunkach , połowa sali została
zamknięta dla robót budowlanych, byłam w celi z
Carlosembył synem matki profesora uniwersytetu , była
sekretarz dyrektora szkoły , ale to byłuzależniony od
narkotyków , od czasu do czasu , ukradł torebkę z
nauczycielem w celu uzyskania pieniędzy do konsumpcji ,
byłoprzewlekłe narkoman poczułem współczucie jego
istoty , ponieważzobaczyć zachować przegrywają , nie
mógł ewoluować pogodził się z konsumentem , ale to było
mądre , byłsprytny człowiek tylko w handel czarnym
rynku jest to, że wysłali , miał problemy z nimi przyszedł
prosić o ochronę , kiedy byłem z nim w celi ,ale to jest
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śmieszne nikt nigdy nie powiedział mi, lub zażądał
pieniędzy , długi musiał zapłacić nawet bronił go , ale
został zdradzony zostawił mi dług heroiny do człowieka,
który ma typ pobity przez długów , zaakceptowałem i
byłobowiązkiem , nie bojącheroiny ze mnie być dziki ,
całkowitą dominację , to stąd , że musiałem podjąć
twarde życie do zgryzienia , byłszczyt mojej wściekłości ,
aby zobaczyć ktoś cierpi , ponieważ wszystkie one dał mi
powód , miałemróżne wręcz walczy , nie może mnie
zmusić , otrzymałem przyczyny , wszystkie one potrzebne
po mojej pracy i wsparcia sprzedaży i są dobre o sobie ,
miałwolne heroiny mnie zadowolić , bo miałem wspaniałe
postacie , był kolega , byłprzyjaciel i bronił przyczynę , ale
miał bardzo odważną rzecz, że nikt nie przeczą mnie
jeszcze będąc w przypadku heroiny .Wszyscy nauczyli się
szanować mnie byli ludzie w życiu przestępstwa , wszyscy
wiedzieli, gdzie zostały umieszczone w środku , były
przestrzegane sami mnie nienawidził , zaproponował mi
heroiny iść uczyć , tylko w ten sposób , że myślałem,
żemieć zdrowe okupację i dowiedzieć się , byłkontynuacją
cyklu zużycia czuł się dobrze, był używany i zajęło mi
wolę , żeby mnie nakarmić i seks , toidealny sposób na
spędzenie czasu w odosobnieniu , nie mnieczat z
problemem seks i paszy .
I został przeniesiony do Żydów Valley w 1998 roku,
brałem cieśla oczywiście , niezawarcie Sięgnąłem po
dziesięciu miesiącach wrócił do pościeli .
Poszedłem bezpośrednio dosystemu karania nazwano
111ciężko system , w którym spodziewamy się
dochodzenie , które mogą dać się sankcji lub
konsekwencji dyscyplinarnych , wypłaconych, zapłacił
cenę , aby powołać się na prawo , że muszę to mieć
telewizor, radioale dla mnie to wszystko mnie wziął , a
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wszyscy wiedzieli, nazwę nazwał mojego telewizora ,
Susana były oferowane do mnie przez moją matkę , to
było niesamowite , bo telewizja zawsze celi .Czasami
wymyślił , wziął dążył do tego, wynajął go zużywają
energię w dni , kiedy czułem, słaby, ale miał
nieskończoną miłość jej, będzie chciał się zabić , jeśli ktoś
psuje mi , zrobiłem to kilka razy, nie czułemdobrze .
Wszedłem 111 został przesłuchany przez szefa łańcucha ,
potomka głowy AMORIM Mozambiku , ale portugalski
,wysoka, szczupła , ale to nie był zły facet po prostu chciał
mieć zdominowany terytorium , chcieliśmy to spokojny,
że to , jak powiedział mi zatrzymujemów tak i my się
nudzić , ja powiedziałem tak może sikać było się do niego
, był w tym czasie zostawiłem naczelny biurze lub z
biurkiem , już obsługiwać wiele lat temu,Chrzciciel
strażnik ,pili dużo, ale szczerze mówiąc, nie zamierzają
zło nikt nie był jak szef , chciał mieć zdrowie , byłem
zaskoczony tym straży , próbował zaatakować mnie
zawiodła, najbardziej miał kilka strażników , którzy byli
tam na miejscu, i zobaczył PBXsplątanie, rodearampróbował mnie uderzył mnie znowu nie udało , trwała
jeszcze kilka minut, aleupór z nich była moja siła została
potem straż już w domu swoich 50 latŻelazna Gwardia ,
mówiłze mną , powiedział mi, aby zatrzymać się i nikt by
mnie skrzywdzić , ale ja już pobity Chrzciciela strażnika i
szef łańcucha ,amorim szefa , nie spowoduje dla nich
ogromny dent , wiedziałem, że jadę do stracenia , więc
powiedział
mi
,
to
będziekajdankami
do
flagi
bezpieczeństwa , został zakuty w kajdanki przez obecność
szefa , on nakazuje , rozkazał straży żelaza i zawiózł mnie
do flagi bezpieczeństwa ,szef kazał mi wziąć kajdanki i
powiedział mi, aby dostać się do komórki , jakbędzie
bezpieczny system do czasuzakończenia dochodzenia.
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Szczerze mówiąc , otrzymałem o człowieku , był człowiek
był szefem, dawać przykład , jako instytucji , które
reprezentują siły represji , muszą być dobrze
kontrolowane , aby wszystko , aby każdy czuł się dobrze
.Dla mnie było tonajbardziej ludzkie głowy poznałem ,
trzymać kary , jak byłoby logiczne , musiałby zapłacić za
sam akt , ale także zdobył ich szacunek , w lewo się
wtrącać w bezpośrednim życiem, by przetrwać nawet w
łańcuchużyjemy , nazwał tomiejsce niegościnne , jest
identyczny samą frazę , do miejsca, gdzie nie ma nic ,
żyjemy tylko żyć , ale musimy wierzyć , słyszał
morderstwa , a następnie się kilka mareações , tosłowo to
slang do stosowania w zbrodni , czyli dokładnie to,
morderstwo, więc popełnił pewne sytuacje, które z
trudem mieszczą się w więzieniu , wraz z rasta hugo ,
rasta nick zostanie wprowadzony 16 lat w siecimieszkał w
węgierskim mieście , spotkałem go w czasie, gdy
spełnione karę w flagi bezpieczeństwa , widziałemmłody
człowiek już kilka lat bielizny , i złapał kontakt daje mi
papierosa , ale opuścił gopatrz , bo byliśmy
muitashorasfechados , foiumconhecimentode okoliczność
zostałaczas , dobrze widział go tam, był tam na skrzydło B
,skrzydło uważane morderstwa , był w oddziale , w cichej
skrzydła , umieszczonych więźniów , którzy pracowali i
chcielizachować spokój w więzieniu , ale nie było
konsumenci, sprzedawcy i nie było jednego , że nadal
tkwi , jaknazwa dauphin, opiszę jego historię , on
przyszedł do mnie , szybko zauważył, że pierwszy raz go
spotkałem , był bystrym, chavalo dobre, ale on wziął
dziką dzieciństwo także , przy okazji rodzice zrobił , sięga
Cape zieleni , patrząc mi lepsze życie , historyczne więzi ,
które istnieją w wiedzę i postrzegane jako takie miały
twardość przeżywszynie prowadził życie , które było
bardzo łatwo , musiał żyć w węgierskim mieście
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,sąsiedztwo z ludzi w większości pochodzących z Cape
Green,budowa domów nie były bardzo dobre , ale oferują
minimalne warunki nie śpi na ulicy , mająsufit, na więcej
nędzy , które można uzyskać wykształcenie , domy były
czyste i miał własną pokojówkę , który miał prawdziwe
wykształcenie , ale nie ma , nie było nierówności
społeczne , musiał ciężko pracować i ci ludzie są dobrzy
ludzie , lubił

Ale przyszedł trwać znacznie dłużej , trwa do dziś , ale to
też już zużyte heroiny , i wtedy przypomniałem sobie, że
widziała go w kwatermistrz , jeśli było ciemno - biznes,
czarny rynekwszystko jest w porządku , ponieważ nikt nie
krzywdzi nikogo , byłszalony czas realizowane na pierwszy
rzut oka , żechłopak był inteligentny , ma duszę , jej
wygląd miałduże rasta , dziki , ale dobrze traktowane , to
byłobrazpierwszy raz , kiedy go widziałem , i zdałem sobie
sprawę , że tochłopak w oczach społeczeństwa , było
postrzegane jako takie, banity , kto żyje na marginesie
społeczeństwa , ale wszyscy chcą mieć gwarantowaną
dobrostanmy możemy zapewnić , ponieważ możemy
strzec naszego dobrobytu , równości ludzi , która jest
godna mówiąc, że wszyscy żyjemy z tym wszystkim
tworzymy , ale wiemy też, żedobrze idzie w parze ze złem
, jakie działaniamoże powstać przynieść dysk sposób na
życie , został przeniesiony ze skrzydła wzdłuż skrzydło B ,
był w celi obok mnie , był z odrobiną w komórce ,inne
Zielonego Przylądka , zły zbyt był już w komórcepo jakimś
czasie spotykają się , wiedział, że w celi przez długi czas
już , miały mają różne historie później opowiedzieć
historię odrobiną że rano po nocy jota transferu wrócił do
sali ,uczynił umowę z kierunku , współpracować wsiada
doinnego głowę byka , jest kolejnym wyrazem również
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używane w slangu oznacza to opuszczenie inne wiszące ,
dla niego, aby zapisać , nic złego się nie widać było w
środku i dávamo- nam dobrzeale Hugo był na skrzydło B ,
tej nocy rozmawialiśmy Pudemo nam okna kontaktów ,
więc byliśmy bardzo blisko , i słyszałem dużo hałasu w
komórce , przykuł moją uwagę , w ramach łańcucha mieć
percepcji niebezpieczeństwo, żesprawia, że nam żyć i że
pomaga nam wygrać , przynosi nam duszę braku
istnienia, duszy , że wszyscy jak urzeczywistniać silną
duszę pełną odwagi i umiejętności i sprytu .
Tej
nocy
poprzedzającej
następnego
dnia
rano
rozmawialiśmy przez okno , jak słyszałem, zapytał hałasu
:
- Kto tam ?
Słyszałszum się stało , powiedział mi :
-'m Hugo , jestem tu więcej ani na jotę .
To byłsposób sankcji ,fakt, że popełnił tego dnia , które
zostały przeniesione do oddziału , b , była rutynowa
Wtedy powiedział mi, kiedy otworzyć drzwi w tym
przypadku komórki pochodzą ze mną na oddziale , ale
powiedział,mi być cicho , ale myślałem, że to byłhugo ,
był gwiazdą , byłczłowiekiem chwili , był uzależniony od
handlarzy heroiny wymagane, aby ją bez pieniędzy
narkotyków
,
byłokoniecznością,
spytał
go
,
jedenzbuntowany chłopak z ogromnym sposób , to
kiedyatak się stało , zostawiłem otwarte drzwi nie
wyjdzie, ale wiedziałem , że przyjdzie , wiedziałem, że
miał jakieś węgle na skrzydła , slangu słowo to węgiel,
który
może
być
rozumiany
jakow
żargonie
przestępstwarutynowe wydarzenie spacer w deszczu
zamoczenia .
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Po wyjściu z celi , nie moje normalne procedury
podejmowania śniadanie , a następnie przejść pociąg ,
chodzić do szkoły , chodzić do szkoły śniadanie tego ranka
, w dziwne nie je zobaczyć , bo moja rutyna była to było
szukaćteż był uzależniony , ale nie był naprawdę
uzależniony , ale już dokonał rozboju i nie wymuszali
pieniądze w ciągu rano przyszedł mi powiedzieć , że
chłopcy , którzy byli również konsumenci zwane piranie ,
szukając życia w sposób,bardziej szczery , ale zawsze
mylące, ponieważ uzależnienie doprowadziło je także do
tego ,Hugo był za flagę bezpieczeństwa z odrobiną , ale
pojawił się inny piłkę zE , Angoli nigdy nie mieszkał w
czelów dobry " miał poczucie " z nią , bo ciebiedały
spodnie ubiór , Emilio wysoką okolicy i chciał ukraść
Emilio , wiedział, że jego spodnie były kopalni
spowodował mi się kilka razy , ale nigdy nie nazywa ,
nigdy nie dał znaczenie mieli dużą walkę sąsiedztwo
Emíliowysokiej wzrosła nawet tam na górze okolicy był
sprośny , były takie same, tworzenie i chciał go bronić
albo był mój , chciał bronić honoru bycia parafialnych
warunki połączenia z dzieciństwa , następnie przez kilka
innych, proroka , także zdzielnicy i tam właśnie dał wielka
walka :. Zé piłka była solidna ważył około 90 kg,
Emiliosuche mężczyzna, afryki typowe tak jak cieńsze
bronił honoru , w obliczu sytuacji , ZE wantedpiłkęwysyłanie 3 piętrze było gdzie daliśmy do dyskusji ,
to nie było łatwe , ale wiedział, że przebiegłość , by żyć i
przetrwać na pytanie .Po ZE kulkowe miały spodnie
dresowe i być z nimi w parze , omówione
;WiedziałemEmílio wygra , ale nigdy nie myślałem, że
skończę jakpiłka Billy chciał wysłać mu 3 piętrze , chwycił
jej nogi ,Emílio zrobił to, czego nauczyliśmy się w tym
ostatnim przypadku, którzy mają mniez zastrzeżeniem ,
chwycił go za szyję zmuszony złamać , to jestmoment,
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chwycić szyjkę nie duży , miał twarze poręczy lub wchodzi
do komórek , co to jest i nie oferują duże bezpieczeństwo
, w tym przypadkustał sięnieprzewidywalny , od pierwszej
chwili myślałem, że będzie spadać , które jest
przewidywane na przewidywanie działania, ale potem
pomyślałem, i jeszcze kilka sekund po obejrzeniu i
zaplanowane i że to się nie stanie , ale to się stało ,Emílio
chwycił kark i nie puścić więcej , i zmusić piłkę joe zrobił ,
on połączył dwie siły monumentalne , nie uciekać , gdy
jest to prawda , że zawsze była nasza edukacja , spadła z
3 piętrze do myśleniaszkoda było większe , mimo że
niektóre z nich może umrzeć w tej sytuacji , ale na
szczęście zostały zapisane ,powodem życie zawsze
wygrywa Myślę, że to życie , teraz zabrakło trochę do
tematu , aby wyjaśnić całą drogę to było zrobionew tym
kontekście , że zawsze będziemy spotykać się z ludźmi ,
trzymajmy kontakty , bo to one pomogą nam mówić , aby
omówić sytuacje, wszystko jest ładne , jeśli widoczne i
wykonane w taki sposób , możemy nawet mieć życie
związanego z uzależnieniem od narkotyków , ale
uważamy,dobrze, bo jesteśmy uzależnieni od narkotyków
, ale są ludzie, którzy omawiane tematy bardzo różnych
tematów , od najbardziej banalnego tematu , od
najprostszych , takich jak piłka nożna nabardziej naukowe
, mamy wystarczająco dużo czytać , więc możemy
dyskutować później , zawsze było naszą mocną
odczytywano, teraz i wyszedłem bardziej temu tutaj tylko
chciałem pokazać, dlaczego mówię, że nigdy nie miał
dobrego " uczucie " z Billym piłkę ,piłka zE lewej ręki ,nie
stało się nic Emílio był bez szwanku , ale to był dzień
spaniado szpitala na profilaktykę.Piłka Zé jeszcze około 3
tygodnie w szpitalu więziennym , umieścili go w platyny
ramienia , był najbardziej chorobę miał , jestem szczerze
zadowolony, że uciekł , wybaczyłem ci działania , ale
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wiem, że zawsze ma pretensjemnie , ale gotowy ,
zrozumiałem sytuację , niech postępuje .
Tego dnia rano , być może byłoby11 rano również Zé piłka
poszła do flagi bezpieczeństwa , wiedziałem , że Hugo był
z nim , widziałem go kilka razy , były w pawilonie
bezpieczeństwa doprowadziły do sankcjisztywniejsze
więzienie oznacza nazywa kulawy , jest izolacja, nie
muszą mieć nic komórki chyba podstawowe rzeczy ,
Teresręcznik, pościel Teres , teresksiążka do czytania , nie
można mieć zapalniczek komórkę i są zamknięte23
godziny na dobę , to zawsze trudne do pokonania , ale
tylko dla nas, przyzwyczajonych do tych sankcji ,
ponieważ minęło to wcześniej , mieszka w karze,kara jest
wtej sytuacji żyć , ale nie lubię tak żyć , wiedzieliśmy,że
ci, którzy chodzą w deszczu zamoczenia .
Wszystko zło było to i ukończenia kary i rzeczy będzie
pobyt w ten sposób , ale nie w ataku nożem dwukrotnie
hugo w żołądkuDauphin , traktowane zły człowiek, ukraść
trochę , kilka gramów heroinyi około 30 opowiadań,
będzie około 10 gramów , człowiek, który będzie zapłacić
za ich Dauphin pseudonim , łapy , łapy , bo został
aresztowany za napaść na pociąg , wykonaneżyje, został
dużo mówił o , a znane w chwili , atakNajwięcej , bo to
wiązało się z dużo pieniędzy , tokwota wygórowana w tym
czasie były konwoje przewożące pieniądze z banków
między Sintra Lizbona.Napaść miała nawet tam poza
kolejowej Lizbona Sintra i byłmartwy , ale nigdy nie może
udowodnić, że to on popełnił morderstwo zbrodni , nie byli
w stanie udowodnić, że to on jest prawdziwym liderem
morderstwa , ale został uznany za winnego i ponadjego
więzieniem podróż trwała kilka najazdów , z którą przyszli
i złowione lek , nie dał lek nikomu zwycięstwo , to jest on
sprzedawany , trzymał narkotyk się , ułożył sejf wewnątrz
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komórki , tylko na chibadela mogli, nieprzyjść, ale to jest
teraz.
Jak miał nick kraba nadano imię przez które nic nikomu
nie kręci , nie dać nikomu , bo wie, żeręka może
umyćinnych , że jest , to może dać zwycięstwo może
pomóc , kiedyludzie pytali go o pomoc i hugo był trudny
chłopak przywiązanie .Nastąpił sekwencję po tych
wydarzeniach , delfin został przeniesiony do Coimbry ,
odrobinę wartości Żydów , jednak ja też ;zostały w 1998
roku właściwie 27 czerwca oddzieliły mnie od hugo był w
innej celi , były czynnikami , które doprowadziły do tego ,
inni towarzysze , którzy szukali były piranie , ponieważ
każdy dzień okradziony o 3040 gramów palenia i
spożywania , przyciągnął tłum , bo zawsze są
zorientowane , nazywany jestciągiem narkomanii i wtedy ,
gdy wyjechał chromych , zdecydowaliśmy, że jesteśmy w
tej samej komórce , ale te piranie zawsze mówił o mnie
źlebo dla nich byłem więcej bump na drodze, zabrał im
manewru , ponieważ wiedział, żeprawdziwa suka ,
przyciąga przyjaciół , bo wiedział, dać mi życie.
Wiedział, że dam do kontekstu sytuacji w zabawach i to ci
ludzie , którzy żyli taką okoliczność ze mną w tej chwili ,
mówili źle o mnie , mówił o mnie źle , wszystko w celu
uzyskania korzyści z tego, codziecko ułożone, chciał
uwagę nai chcieli mieć uwagę na nich , aby mogli być oni
są dobre , to jest zawsze brane surf , nie przejmuj się , że
wiedział, że życie było jak każdy chce być dobrze i być
wdzięczni za dochodów korzyścirękę, ale zawsze te
kiedykolwiek potrzebne , musieli mi też , stajemy
sięwielka siła , która jest , są ubezpieczone , jakby chcieli
niektórzy napaść nasza pomoc , ale to jeszcze zapłacić i to
byłczasprzeniesiono mnie na kurs w dolinie żydowskiej ,
już dwa lub trzy miesiące pracy , kiedy rasta Hugo został
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przeniesiony do doliny Żydów przybyła dostałem go jak
brata , za przyjaźń , która już miała z nim , są cztery
skrzydła wdolina żydowskie skrzydła, b, c , d, znalazłem
się w d , był w oddziale z delfina zostało już przeniesione
z Coimbra do Żydów dolinę i wtedy powiedziałem hugo
jeśli chciał zostać w celi ,chciał , ale nie było inny
problem, który bał się , bo już chce zabić Delfin w pościeli
, oprócz że dał mu dwa ciecia chciał wysłać człowieka na 3
piętrze w dół tutaj i jego kuzyna, bento , uniemożliwiałaby
to zrobić, ale nie chciał ze mną w celi , nie dlatego, że nie
chce , ale bał się zemsty delfina , już zrobić kilka rzeczy w
więzieniu , miał szacunek , był człowiekiem, który łatwo
było pomścił znane jako takie , alepowiedziałem mu
zapomnieć , żeczłowiek nie uda ci , nikt nie będzie się
zemścić , miałdobre stosunki z delfina powiedział mu kilka
razy , że mi się nie podoba to, co zrobili z nim, a on
powiedział mi, że już zapomniał .
Brałem kurs , a transfery te pochodziły zżeglarstwo stało
się w Linho rasta hugo i kadeci zostali oskarżeni w
sprawie morderstwa , które wydarzyło się w pieluszki
.Byliśmy bardzo młodzi my przyszliśmy lnu może
wymienić nazwiska wszystkich, ale nie tylko wymienić
nazwiska niektórych,odrobinę ,Johnson ,gracz prawdziwy
futbol , reprezentowany cały łańcuch pozycje , gdzie był
lub upłynęło , tonimewa , został przeniesiony przez
również po dokonanych kilku ataków w Linho handlarzy ,
także zE tó, to żyłem tyle z nim, nie został aresztowany ,
mieszkał z nim pod jednym dachem , z umasraparigas ,
chavalas miałemmój miał swoje.
Aleciekawość tej historii była odwrócona do mnie , chodził
z dziewczyną , którzy jedli konia , a ona prostytuujących
się w górę dla tej sprawy były dwie prostytutki , nie lubił
życia zależy od kobiety , ale spodobało mi się tak daleko ,
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jak się z tym żyć .Ja tylko spożywane kokainy w czasie ,
nie miała się bardzo dobrze , że heroina i kokaina, ale
utrzymywane relacje , lubił ją i ZE TO i ana były również
narkomanów iciekaw tej historii jest to, że zawsze
mówiłem tó ZE mu odejśćkoń , zawsze mówił, że nie
będzie używać heroiny , później przyszedł do mnie , aby
poddać w łańcuchu , w tym czasie byłem w dolinie
żydowskiej , byłyrasta ,odrobinę mieszkał dobre czasy ,
nie było dużo dużo materiału wrynku , to znaczy, że było
wiele leków i Żydzi Valley jestprzestrzegane łańcucha ,
przez które wielu mężczyzn skazanych na maksymalnych
kar i zawsze miał reputację niebezpieczną łańcuch ,
zawsze istniały i nie stało się zabójstwo , więc to
byłłańcuch zciężki sławę .
Ponieważ nie byłodużo materiału na rynku , wszyscy
chcieli sprzedać się zapewnić więcej materiału , nie
rozpoczyna sięspór między delfina i realnej Pinokio znalazł
się aresztowany za międzynarodowy handel narkotykami ,
byłprzywódcą i jakoczłowiek już rekordw północnych
łańcuchów na południe Portugalii , a to przy ponownym
uruchomieniu nie chcą widzieć ani wiedzieć.Pinokio
wypłacane hugo wiele leków pokonać Dauphin, wszedł on
brutalnie zaatakował mężczyznę w szatni , a wszystko w
imię zazdrości ;Delfin sprzedał większych pakietów i ich
były słabsze , dlategoPinokio wypłacane pokonać Dauphin
.
To byłowydarzenie, które nie było bardzo przyjemne ,
alenadszedł czas , ale miał również rejestr wewnętrzny i
odbył już kilka kar , zacząłem mieć problemy , zacząłem
być ścigany przez jednostki Marcão nick , znalazł się w
pułapceza zamordowanie brata , a jak muszę palić co
dzień zaczął robić kolekcje i był jednym z tych zbiorów ,
które Marcão pojawiły , nie chciał dać mi trochę pieniędzy
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, znalazł sobie prawo , ponieważ nie było więcej niż
rokjechałem mi pasek , który chciał mnie unikać , aby nie
wziąć pieniądze z kolekcji , bo był tam również
otrzymywać pieniądze .Mieliśmy wymianę słów , w którym
pokazał siłę fizyczną , ale nic się nie stało wyszedłem z
om I pieniędzy , tylko, że to był początek , aby wroga ,
doszedłem do zrobienia mecz piłki nożnej , w którym brał
udział objętościtytoń dla zespołu , który wygrał , był w
drużynie przeciwnej Znalazłem się w grupie , która
przyszła z lnu , kopalnia została wykonana przez toni
Frajer, Jorge, Joe Louis i sportowców , a my wiedzieliśmy,
że jesteśmy i zabawy, chcieliśmy wygrać , nawet gdyby
miało lekceważyć przeciwnika i to , co się stało ,
straciliśmy , przegraliśmy mecz , bo byłemszefem zakładu
, brał udział mój telewizor na chciwości , aby objętość , to
którą zobowiązała się Ramon ,Cygan , miał długie rekordy
był człowiek uderzył w środku , a nie chcesz stracić
powiedział nie zapłacić, chatearam jest cała ja i zażądał
objętości tytoniu , ale zamilkł , to było to , że ten facet
Marcão nadalchciałem powiedzieć , że ilość i akceptowane
, ponieważ nie mieli żadnego powodu, zostały połączone
w grze , byłsportowcem , zawsze walczył o prawo i
uniknąć problemów , gdy tak było uniknąć.Ciąg dalszy ,
ale ten facet zawsze kontynuował próbujesz mnie
sprowokować ;nie madnia , że mam iść do przebiegu
stolarki, właśnie dlatego , że nie pojechałem tam Żydów
dolinie , tego dnianieuniknione stało ,strażnik mi otworzyć
celę , to rzadko mam komórkę ,ale tego dnia był
sfrustrowany , że nie palił tyle narkotyków było opuścić
gradację zejść z kursu i obejmie wydaje mi Marcão , dał
mi adrenalinę , bo jak był sfrustrowany i tak nie
byłohistorii , prowokacyjny podlegamnie , nie wahałem
desferi cios , a on zareagował , ale nie miał szans już
studiował , był wojownikiem , ale był zdesperowany, by
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sprowokować , co się stało , było rewelacyjne , czyli nie
spełnia żadnej kary , bo był tam tego dniaordynator ,
Eduardo , było jego imię ,człowiek o sześć stóp wzrostu ,
silny fizycznie , byłuczciwym człowiekiem , był
człowiekiem sprawiedliwym i zostawiliśmy to tak .I nadal
się oczywiście zawsze uprzejmy do jakiegokolwiek ataku z
jego strony , bo miałem świadomość, wziął trochę czasu,
aby mnie i jako takie sprowokować , precavi mnie , co
wszyscy mają instynkt , szósty zmysł rozsądek
Ochrzczony kobiet , alerównież mężczyźni mają .Szósty
zmysł jestnieoczekiwane , jest wiedzieć, jak grać i
wiedząc, samopoczucie i szacunek , nic się nie stało po
tym , próbowałem śladem , ale nie mógł , bo moje serce
było silne , została zapewniona przez hugo rasta , jeden z
najbardziej szanowanych ludzi wczas , który mieszkał w
odosobnieniu , nie tylko za pierwszy , ponieważpo
pierwsze, I;wszystko, co dowiedziałem się , że
wyświetlany na odwagę , bo miał odwagę i już mi przeszło
, wchłania się , wchłania się na odwagę, by wiedzieć, że
nie był wojownikiem ,lojalny człowiek ,poeta,człowiek,
który lubił poezjęale nawet , że jestem lepszy od niego
.Chciałbym usłyszeć , że składa się wiele wersetów
,poświęcony mu je , byłem najlepszy , byłcharyzmatyczną
postacią czasów, w których prowadził , był sprytny , był
silny , to była niezamieszkana , dostał rewanż w środku ,
gdzie mieszkała z resztąpopulacja więzienna , złapać
wiele, ale to było ciche, wszyscy ludzie , którzy pracowali
, ale nie mnie .Kiedy przestał działać i wziął kurs , stałem
się tego, czego nie chcą stać sięlew ciemności , wróciłem
do bielizny , to jest , kiedy wszystko postępuje dla mnie,
bo przyszedł do domu, gdzie byłem i nie opanował ,było
potwierdzenie mojej istoty , odrodzenia obszarze , jaki
kiedykolwiek miałem w tym domu , bo zachował szacunek
, trudno było złamać , więc postanowiłem szukać
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najprostszych
znalazłem .
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że

Jest tocentralny łańcuch Lizbonie , mieści wszystkie
rodzaje , skurwysyny , które istnieją w życiu , niektórzy
zwrócili się do zbrodni przez przypadek , inni
nosiliprzestępstwa przez świadomość , zawsze byłodobre i
dobrze , czynnik nie boją się niczego , ale mniesamo, jak
zrobił już wszystko, od byciadobrym ,przyjacielem
,obrońcą ,rozjemca , którzy rozumieją wszystkie sytuacje
, byli rozgoryczeni , które zostały powiedziane przez tych,
którzy mnie desabafavam , bo poczuł wielkie współczucie
, miałpodjęte poczucie jedności i nie pójdzie w
rozczarowanie .Poszedłem na mojej drodze , aby
uzyskaćwarunkowe , ale jeszcze trochę czasu , aby
skorzystać z warunkowego , podjąłem decyzję , że nie
będzie niczego, co mi szkodzi zrobić , ale będę pracować
na rzecz wolności , stał się skomplikowany, ponieważ
wszystkie czynienia dobra znajomośćzorganizowany przez
stronę, ale mogłem wygrać wszystko z tego kierunku.W
tym czasie nie przyjął , żepowód, że została podjęta przez
tego kierunku było tak ciężko , byłautorytarny reżim , bo
nie był do zaakceptowania system , przeznaczony do
pozbyć szybszy łańcuch , ale stała się jeszcze trudniejsza ,
ale zostawiamdo późniejszych czytelników, tak aby mogli
oni zrozumieć całą trasę, która nie niestrudzenie powtarza
, twardy do zgryzienia , a także byłczas przejścia manuel t
. ;Reżyser , że znalazłem , został zastąpiony przez john g
.Człowiek, który przybył z Makau , byłego inspektora
sądowa , człowieka, który żył na atak ze strony mafii ,
który został ustanowiony w Makau , ochrzczony 24 karat ,
było kilka martwych strażników w pracy , ponieważ
należaładministracja portugalski, to dlaczego wysłać
wzmocnień społeczeństwu służyć narodowi .
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Doznał ataku , uciekł , ale jego ochroniarz zginął , róża,
przyszedł do administracji bielizny , pionowo człowiek ,
lubił mnie , gdy mnie zobaczył , wysłał mi znać , że ma
zaufanie do mnie, ale mnie to nie obchodziło , bo
miałpojęcie transformacji rozważa sobie król Skorpion ,
taki, który ma trucizny we krwi , wezwał go i nie dzwoni ,
straciłem .
Zaczął minimalną karę w komórce mieszkaniowym ,
byłokarą , to nie było trudne , uznano zabardzo normalne
kara w towarzyskim tempie w łańcuchu , ale dla mnie
stało siękoszmarem , nie przyjęła tej kary.Reżyser John g
.On poszedł do celi ze mną rozmawiać , aby mi pomóc ,
nie przyjął takiej pomocy , nieufność w przekonaniu , że
miał , jak to było w porządku, zażądał w zamian
bezpośrednią współpracę , co chciał wiedzieć , nie byłem
w stanie zrobić , żedlatego, że nigdy nie było mi
współpracować w tych usług , ale to było jego
oświadczenie o tym, jak on byłdobrym człowiekiem .To
kara ,najgorsze , wziął dwa psychotropowe przyszedł ,
aby
moje
okno
to:myśliwy,Chibanga
ipiranie
,
byłmyśliwym , który dał mi dwa leki psychotropowe ,
spędził absolwent usług , byłczłowiekiem, który miał
mnieprzyjmuje się w karcerze , sampaio było jego imię
.Ponieważdziałanie psychotropowe wciąż we mnie gniew
mi Sampaio przepustkę przed moją komórkę , zostawiłem
całą komórkę , masz ogień do materaca , wyszedłem ,
gdy strażnicy pomagali mi , uciekłem , udałem się do
stoczni , złapanykij i dwa kamienie i napisał w jego
prawym ramieniu , zemsty okrutnego pragnienia .Ten
dzień był gotów zabić strażników lub Ktokolwiek to był ,
że dostał na mojej drodze , ale były inteligentne, jak
zawsze , chodź ze mną rozmawiać , nie mieli innego
wyjścia , bo wiedzieli, że był wściekły i miał całe skrzydło
dobronić , jeśli tak głosił , ale nie było na moim koncie ,
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jak nie może walczyć bez powodu , po kilku godzinach
przyjąłemwykupu , czyliokres, który zakończył negocjacje
i tak naprawdę nie spełnione ,Przyjmuje się, że dali mi 20
dni komórki dyscyplinarnej , że jest kiepska , bo to
właśnie tam poznałem alfredo m . ,PSP ,byłego goe ,
Oszust był parafialny , wziął stan zorganizowania biura
jako takie , aby uruchomić funkcję wmafia , byłczłowiek
twardy , bo były już mistrz bokserski średnią ważoną ,
znał go dobrze, i wtedy , kiedy spadł w komórce
dyscyplinarnego , miał epizod , że nie ma , a które mogły
mieć swoje życie , jakmiał historię z Murzynów , którzy
przybyli na spotkanie sankcji dyscyplinarnych , był dziki
czas , wiedziałem już , co dzieje się osukces i powiedział
głośno , że nie będę papar taki numer pobiciu przez niego
,ponieważ kierunek wątpliwe , powstał mafię wszystkich
Murzynów , którzy polegli w karaniu i popełnili lub
podjętych jakąś karę ze względu na brak szacunku
strażników lub usług , pracowników lub kierunek , zapłaci
Alfredo m . , to było ex-psp , były policjant , znał wielu z
nich , a znałem go jako takich, ale głosić głośno i mówić
bezpośrednio do morskich , dał mi laskę , wpadłem w
karaniu , wiedziałem alfredo m .Musiałby mnie , ale to
jest gdy się myliłem .Oni próbowali mnie zabić , gdy
udałem się do spa do kąpieli , nie powiodła się, co z nim
było jeszcze dwóch policjantów do ochrony , że nie ma nic
przeciwko mnie .To był czas kiedy pokazał wolę mojego
powodu do życia , były wpajane przez kwestii bycia
parafialne , bo mieszkał w okolicy .
Wcześnie straciłem ojca , stałem się dorosły wcześniej,
chodzi o odzwierciedlenie w życiu, że to miała , nie ma się
doświadczenia transcendencji przyszłości , ona spada na
drodze życia stworzenia , a kiedy jest ciężko , jesteśmy
zobowiązanimieć bardziej poważne wykształcenie, za to,
96

co w sposób oczywisty na początku nikt nie chce chcieć .
To, kiedy przeszedł etap Marcão , to kiedy zacząłem
chcieć więcej powodów , musiał mieć decyzję o poziomie i
kierunku partnera , ale wiedziałem , że w środku
wtargnięcie nadzoru , który został skomponowanyprzez
strażników i menedżerów , dostałem go , się dostać i
wtrącać innej istoty , ale to było nic więcej niż istoty jak
ja , czasami jest tokwestia możliwości , próbowałem ,
próbuję i staram się mieć duszę Portugalczyków , jestem
w dółPortugalski wyścig dzielny wyścigu , nakazał świat ,
jest dziedziczenie jest oczywiste .Czasami robimy
następujące pytanie , dlaczego istnieje, co jesteśmy ,
gdzie żyjemy , to kwestie , które wprowadzają wątpliwości
do życia , ale wiemy, że musimy wygrać , było wszystko,
aby być tak , poszedłem na mojej drodze więzienia ,
później poMarcão walki nastąpiło pojawienie się grupy
składa usług nadzoru zwanych strażników więziennych ,
mam dobrych ludzi , mam wszystko , ale szczerze mówiąc
oni po prostu chcieli żyć , nigdy nie chciał mnie
skrzywdzić i chciałem się ignorować , jest wczesnenie
dowiedziałem się, że nie zawsze można wygrywać , to
niegościnne
miejsce,miejsce,
gdzie
życie
jest
bezwartościowe , nie miały interesu w wycenie do
prawdziwego człowieka , który jest niesłużyć.
Służyć, służyć wszystkim miał służyć , byłem posłuszny ,
wiedziałem władzy politycznej , społecznej mocy
,represyjna władza zawsze jest jedna rzecz, którą trzeba
umieć przebaczać .Mógłbym byćbohaterem uznaniem
przez nich zwróci wartość Żydów ma być wydalony z
kursu,powrót Żydów Valley, lnu znaleźć taką samą
pozycję lidera , ponieważ były , co nie chcę się znaleźć ,
zbuntowali mnie mimo wszystkoza wszystko, co minęło ,
to było zrobione , żyłem ze wszystkim, co mogę zrobić,
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aby przetrwać wszystko, co mógł zmierzyć , ponieważ
wrogowie byli potężni byli konsumenci wszystkich maszyn
, zostały nazwane przez piranie , czylimiała przetrwać
wszystko , nie byłoczęścią dyplomatycznej ,nawiązanie
stosunków , czyli mamy nauczyciela , ma asystenta ,
psychologa , lekarza i prawnika , który jest dla nas , że
jeśli nie ma naprawdę nic do powiedzenia .Po prostu
żyjchwilą okoliczności momentu są proste , ludzie , którzy
są treści do woli i kocham , platonicznej miłości , że
przeszkadzam w środku jest , w tym przypadkuczłowiek ,
miał już wszystkie przyjemności życia , ukochanejkobieta
nadal w mojej głowie w mojej duszy w życiu ,
byłointensywne pasja, najbardziej trwałych relacji , które
mogą istnieć , które są wydłużone .Kochać , zabawy,
miłości istota jestpotrzeba miłości jest na woli , aby
przetrwać .Raport jest prawo do ostatniego stanu
samopoczucia , jak wszyscy mnie znali , chcieli umieścić
mnie na próbę , mam do czynienia wszystkiego, co miał w
twarz od najgorszych koszmarów , dowiedzieliśmy się
przed snem historie opowiedziane sąojciec i matka ,więc
możemy żyć w harmonii i dobrobytu w celu
przeważajądobre samopoczucie i power- zachowamy dary
dziedziczności od pierwszych dni istnienia, choć to
wszystko jest wchłaniany przez rozmiar ,ogrom jest
ogromna , jeśli mówimy o małżeństwie , równośćprawa
bytu.Mamy wszystko, został oskarżony na misji , to nie
zniknie, będzie nadal rosnąć , nadal obejrzeć go rozwijać ,
z pazurem , dokładności momentów akcji , muszą , że
mam dokładność .To jest przebaczenie , życie nadal jak to
było kontynuować i dostał uczciwi ludzie , prawdziwe,
wszystko było super , mam ludzi zdolnych do wszystkiego
, zostały określone na wszystko , bo miało się żyć jak oni ,
ale chciał być mądrzejszy, dogonił ich w ogóle , byłem w
stanie połączyć ich spryt mi przez mądrość , był sprytny ,
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ale zawsze chciał być bardziej niż ja, ale ja conjuguei ich
spryt , nauczył się grać , grał także z wiedzą o nich z
moim,Ciąg dalszy życia w odosobnieniu , ogrodzony , był
trudny okres , ma piękna , które widziałem , nie ma
współczucia , że musiałam mieć , wiesz, żedroga
byłaurlopu .Nigdy nie chciałem nikogo skrzywdzić , po
prostu chciałem pozwól mi żyć , a następnie udałem się
do bitwy , która była na stałym poziomie , ponieważ
wszystkie z nich były silne , wszyscy byli ludzie , ale
chciałem to wiedzieć , nie miał nic wspólnego z resztą
historii, która będzieprzekazać .Było trudne dla moich
towarzyszy , wszyscy z nich , nie wybrać nikogo, po
prostu chciałem , aby utrzymać hierarchii więziennej i
przechowywane wszystkie posłuchał mnie , jak chciałem ,
ale również pozwolić im na żywo była na swój sposób , ja
do palenia narkotyków imoże chodzić dobrze, niektórzy
ludzie płaczą , żebym przestał , bodroga była odważna ,
twardy sposób to zrobić wewnątrz więzienia , nie miał
innego wyboru , nie było ucieczki , zwycięstwo lub śmierć
.To wszystko odbywa się na przekonaniu , że wziąłem ,
mogę mimo wszystko , znaleźć się na własnej skórze ,
wiedziałem, że może zostawić w środku zdania , będzie
wiedział , że może również zostawić na końcu zdania ,
odwrócić wszystkie lub nie obchodzi ,dlatego, że był
dobry, miał łańcuch pod moją komendą , były wszystkie
moje drużyny , to kiedy mam oburzony mnie więcej sensu
bytu , wiedział, że sojuszników .Poszedłem na drogę zła ,
był interpretowany jako takie , myślałem mi lwa , ale był
uzależniony od heroiny , twardy rzeczy do zrobienia , do
konsumpcji.Poszedłem do walki , walki , że nie ma
równych, wychodził : sędziowie i nauczyciele i asystenci ,
osłony głowy, korzystał czasem z nimi, ale nie było wiele,
ale nie na tyle , aby powiedzieć, że miał rację , dla
obserwacji pytanieprzyniósł mi problem , największy
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problem wszelkiego bytu , jestem czy nie jestem , chce
lub nie chce , to jest wszystko, co możemy dążyć ,
byłakontynuacją wszystko , czego nauczył się , jeszcze
lepiej , gdyby żył

I stało się to, co ja,jest pokorny, bezsporne, że wie, jak
żyć , jestem uważany zatyp, który chodzi i ma do paszy,
stałem sięprawdziwym bestia , w taki sam sposób, nigdy
nie wychodził na łańcuch , stałemdoskonały zabójca każda
sytuacja , jak to było żyć , i wiedziałem, że był gotów
zabić, żeby żyć , jak zawsze wybrał prawdziwego rodzaju ,
jeden , który dominuje we wszystkich sytuacjach ,
przysiągłem sobie, że nie zrobi im krzywdy , jeśli nie
mnieczynić zło .Idź, rozwścieczony , zawsze uprzejmy dla
wszystkich ruchów, lub reakcji , być ci, którzy byli,
globalnych partnerów , do poziomu wszechogarniająca
cały byt w świecie sprawiedliwości dla wszystkich , że
zapłaciłem ciężko cena zawszystko to wszystko umieścić
w moim przypadku , każdy znał mnie i wiedziałem też,
wszystkim
było
doskonałość
gry
,
byłozjednoczenie,jedność tych, którzy żyją i jest w
codziennym kontakcie z populacji , niezależnie od sytuacji
;Tygrys , jak to było , nie mógł wybaczyć , obawiali się
mnie rzeczywiście były szacunku do mnie, to nie było nic
zrobić , mówimy o więzieniu , mówimy o wielu , zawiera
wartość, która jest trudna do wygrania , wolnośćchyba nie
musimy przejść przez najtrudniejsze sytuacje z życia,
przyzwyczajeń viciações które mogą przynieść przesady ,
gdy mówimy o konsumpcji , konsumpcyjnej Somo istoty
jako takie stało sięniezwyciężony bestia autointitulei mnie
lew , walczył równe bestieja z mądrości jeszcze trudne,
ale nie mogę wybaczyć .
Wiedział, że było wiele dzieci matki i doświadczeniem
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życiowym było inaczej , niektóre były dzieci z dobrych
ludzi , a inne były dzieci biednych ludzi , jak to wszystko,
co potwierdzają obecność wszystkich, że społeczeństwo
ma do zaoferowania , niech spacerpodobne sytuacje
zrobić nic , co trzeba samopoczucie , żyjemy w
społeczeństwie, w którym każdy chce dobrze , ale to jest
piękno widząc kolejną , bliskość , jeśli się prawo , ja cię
dobrze, jeśli się złazło pojawić i będziesz mieć wszystko
od całe zło jest , ale wiem też, że muszę chodzić , nie
mogę być tak trudne , że są więcej niż s matki , miałem
też szanować , stosowane reguły dla każdego jestdobrze
wiedząc, żeprzestępstwa nie ustępuje , apotrzeba jest
wielka, wpadłem do wydarzeń , stałemtzw narkomanem ,
którzy gardzą wszystkim , ale miał wartość i uznano , nikt
, nikt nie przegap mnie szanować niezależniesłabość czuł
w czasie .Wszyscy wiwatowali i szanowany mnie , chciał
ode mnie więcej , musiałby byćprzykładem , musiałby być
milsze , bardziej łagodny i czuły .
Zapłaciłem cenę nie pokazując im , co chcieli mnie widzieć
, że było ciężko , byłem niegrzeczny , to było wszystko na
korzyść mojej decyzji , może mieć więcej zysków , mogą
nawet korzystać z bardziej we wszystkim , tak jak ja,
chegavam- mnieliczyć do swoich marzeń , ale stał
siębestią i chciał być .To było w sytuacji, w której
mieszkał ,obudowy , izolacji , miał kobiety był również
ogarnia wszystkich platonicznej miłości , kochał je , je
kocham .
To wszystko na temat życia w chwili , miałem wielką
platonicznej miłości i namiętności również do punktu
styku , ale unikać zawsze zrujnować czyjeś życie dla mnie
, aby uzyskać piękny przyjemność , znalazłem potrzebę ,
utknąłem , niezrujnuje niczyjego życia , jeśli nie zepsuć
moje.Ciąg dalszy miłość , ja nadal kocham , jak tylko
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mógł być , były , należały do mojej miłości , bo kochała
mnie szczerze szanować mnie , nie dobrze żyć , został
aresztowany , wiedział, że musi walczyć , aby wygrać
wszystkostraciłem wolność , ale wtedy nie wiedział, stop,
kierunki , pracownicy , nauczyciele , strażnicy chcieli mi
oswoić , zrozumiałby , ale miałem też zatrzymać ,
zatrzymać wszystko , kradzież , do spożywania ,wstyd
życie innym , ale zawsze było dobre , nigdy źle
traktowany , nie lanie nikomu , jeśli nie miał powodu ,
aby to zrobić , a nawet gdyby miał to być trudne dla mnie
do zrobienia , na sama ludzkość , zawsze brała pod uwagę
wartości moralnych ,wartości każdej sceny , ponieważ ja
również , ale wiedzieli, że będzie miał największe zwierzę
, jakie kiedykolwiek odnaleziono , ale to było wszystko
zestaw dla mnie, bo chciałem , zostawiłem je w
oczekiwaniu ,strach przed nimi przyjśćdo stracenia .To
wszystko było celowe , byłocelowe podnieść , zużywają i
dominują wcześnie zrozumiał to nawet przed wejściem do
więzienia , były trudne godziny, dni , które nigdy nie
przeszły , lat , które miałem się spotkać, bo opanował
kontrolęsytuacja będzie dalej , doszedłem do gry, ależart
był robię twarz .Ponieważmałpy grać ,gra byłacipki do
matki małpa, że umieram żart , ponieważ wiedziałem, że
pana.To był dzień ćwiczeń , chciał trenować trochę i
zaproponowałem mu przyjść pociągiem ze mną ,
byłasłaba postać, był po prostu dla zabawy , ścisnął go za
szyję , stracił przytomność , ale w tym momencie
poczułem ucisk w mnie niechciałem zrobić , jak to było do
pokazania , grał , spojrzał na niego wstał i poszedł ze mną
, powiedziałem mu , jeśli to było w porządku , nie było
odpowiedzi w sprzeczności , ale gdy spojrzał mam
wrażenie , że naprawdę miałprzeszłości coś , stracił
przytomność .To byłnadmiar pewności siebie , nie
wiedział, moją siłę i rozpoczął się piekło , które miał ,
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wstałem i spojrzałem na niego i rzekł mu :
- Wszystko w porządku?Zostawiłeś mnie martwi .
Zawsze pokazał mu współczucie dla tej chwili , nie
chciałem cię skrzywdzić , spojrzałem chciał załagodzić
wszelkie zło, że źle zrozumiałszkolenia przesadzone z
mojej strony , że skończyło się na popełnienie
samobójstwa , było wszystko w nadziei na jeden
dzieńŻydzi doliny .
Miałem nadzieję , że Żydzi w dolinie będzie żył ,
byłaprosta zabawa dla mnie , to znaczy, że topraktyka, do
których nie byłem przygotowany , moja siła była na jej
wysokość , zdominowany , bo wiedział, mistrza , ale jak
życie majego cena , Zapłaciłem wysoką cenę za drugiego
człowieka w łańcuchu , kij do 5/6 kary , czyli żadnego
więźnia od wyroku z ponad sześciu lat mogą korzystać z
5/6 , jestprawo .
Ale mamy środek kary ,2/3 i poniżej następuje 5/6
.Wyszedłem na 5/6 wszystko byłoProgram zrobić dla
mojej biografii w życiu samotności , zamknięty , do
czynienia z dobrymi ludźmi , ludzi, z którymi miałem do
czynienia , były ze strony kierownictwa , ludzi , dopóki nie
mógł kochać , jakby chcieli , a następnie ztytoniu i nie
spędziliśmy tam czułem ogromną nienawiść do tych osób
.Byli ludzie, którzy powiedzieli mi nic , tylko lidera
odrębną rolę , jaką odegrała ona .Byłzastępcą jestem
kochana , byłapierwszą kobietą, która ma moje wyzwanie
, byłem wierny, ale potem pomyślałem, że to nie tak , że
nie chciała mi pierwszy Probacja 10 lat więzienia .Ona nie
doceniają mnie i zażądał mój zużycie testować leki , ale to
było zbyt bystry , aby uświadomić sobie, że to pobyt w
ten sposób ,że Próbny przyznano po wniosku zrobiłem
sędzia lekarza .Ona dała mi cztery dni próby pod
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warunkiem , aby być wysłuchanym przez głowę , i kazali
się , Doc sędzia przyznał mu cztery dni niepewnej ,
rozszerzonego dostawy, przewidzianym do badania
przesiewowego leków , czylimanewr , mają zawsze , a ja
też lekceważyć wiele razy , ale zawsze szanowali go , bo
zasłużył na mój szacunek .Byli ludzie , którzy zagrali swój
najlepszy rolę , ale to się stało , test otrzymał pozytywne
do opiatów, czyli heroiny , marihuany , haszyszu
konsumpcji , ale grałem na moją korzyść , kiedy tkwi mój
wniosek , że twierdził , że miał wszystkie błagaćponieważ
został konsument zażądał lek do mojego lekarza ana f . ,
ponieważ był pod lub na górze gorącej dyskusji , że szukał
pomocy, do wszystkiego w co ona pomogła mnie ,
zapytałem go narkotykami , zwany Tramalbył to czas ,
kiedy czułem, miałem sprzymierzeńca dr ana f.Albo
Tramal oskarżony opiatów w okolicznościach rutyny , to
była sytuacja , że będzie czyste .Oskarżyła opiatów w
badaniu przesiewowym leku , to kiedy conjuguei 2 + 2 ,
czyli oczyszczony z badań przesiewowych leku przez
mojego lekarza , pomogła mi , spędził dokument
roszczenia na pytanie , do kontroli narkotyków nai
odwołał się od tej decyzji , która została wykonana , moje
prawo było uciekać , odwróciłem się i wystąpiłem o
maksymalnej dr instancji sędzia sądu skazującego ,
jestnajwyższy poziom dla że więźniowie są wysyłane za
darmo , z korzyścią zastosowaniaśrodkowe pióra 2/3 ,
została wygenerowana tam bitwę , fizycznie napaść na
strażnika więziennego , nie dlatego, że chciałem , szukał
moja sława była wielkapełnia w środowisku więziennym ,
szanowane , ale również zbudował to na uwadze ,
szacunek, szanując wiedział, że nie może grać przeciwko
systemu .System sam w sobie , ponieważ panuje tam
musi być społeczna , wszystko może chcemy , dobrobytu ,
decyzje były różne , miałem wszystko , co w mojej mocy,
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aby uzyskać korzyści ze środka pióra 2/3 , jakmoja sława
była szeroka między strażnikami a wśród towarzyszy, nie
było strażników , że chciałem też wyzwanie i
wszystkiepoziom psychologiczne , fizyczne i wszystko, co
można myśleć , bo wiedziałem, co może się zdarzyć w
instytucjach , które miały do naśladowania, są
nazywanePrzesłuchania na środku 2/3 i 5/6 pióra również
,wniosek został oparty na czystość mojego raportu ,
dotyczącego kwestii badań przesiewowych dla konopi ;ta
aplikacja powiedział sędziemu , żelekarz oskarżony
analizuje Chamon lub haszyszu , ale jak jestem istotą
społeczną , nigdy nie mieszkał w zabezpieczeniach w
łańcuchu , tj kazał mi odnosić się do reszty populacji
więziennej i powiedział sędziemu , że drniczego nie w
czasie jedzenia , tylko spowodowało hash , więc logiczne
było , gdybym następnie z ludźmi , którzy jedli i żyli - mos
w zamkniętej przestrzeni , to było zwykle oskarżać
haszysz od Odetchnąłem w powietrzu .I odroczył decyzję
Probacji , bo był na czas Bożego Narodzenia , a sędzia
lekarz wypadnie dwa tygodnie to jest Boże Narodzenie
wakacje, ale dała mi powód i dał mi prowizoryczne prawie
dwa miesiące , aw połowie , to był długi czas ucisku ,
ponieważ ambicją się niepewnie , bo byłem w wielu lat ,
dziesięć lat .Ale podszedł i mnie tolerować dobrze aż do
dnia, pozostawiając biednych, dał mi cztery dni
długotrwałym złym wyjściem , na którą z powodzeniem
spełnione.Ale byłobytrudniej problem do mnie, że to musi
być więcej szacunku i nie wpaść w kłopoty , ale tylko
wszedłem , po dwóch miesiącach po cieszyłniepewna , nie
będzie ktoś, kto chciałbym uczynić życie i to się stało.I
stał się w bójkę , w którejchłopiec dostałnieco źle
traktowany , ale był szczęśliwy, że osobę , byćosoba z
ludzkiego repertuaru , zostały zamknięte w komórkach
,kolejność
badania
jest
to,
że
słyszeliśmy
,
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wysłałemgoprzeprosić za papier nie jest mi entalasse , nie
było potrzeby .Słyszano ,szef , który nas słyszał
byłowczarek niemiecki, nazywali go , na początku nie
chciał słyszeć chłopca , bo powiedział, że nie może być ,
nie mógł byćżart, bo nie chciał dać minóż .Wtedy nie mógł
przyjąć wersję chłopca i zadzwonił do mnie i powiedziałem
mu to samo , co byłow wersji treningu ,że gra może się
skończyć źle , nie przyjął się bardzo dobrze wersję
Powiedziałem mu, czyli , jak byłstrażnik beat, miał wielu
lat pracy i radzić sobie z " casdatrolas ", to znaczy , to
nazwa nadana do tych, którzy już wiele lat w więzieniu ,
nic się nie stało do mnie, ani do mnie , ani dochłopiec ,
zabrał nas od kary .
Idź na normalne życie , zacząłem uniknąć dalszych
problemów , mogę cieszyć cztery bardziej niepewnych
pomyślnie kończy działanie , i powstał ponownie , marzec
2007 , brakuje mi 11 dni , aby móc cieszyć się kolejną
probacji miesiąca wejścia kwietniai pomylił osoby z leku ,
czyli dał mu piasek zamiast prawdziwej rzeczy , przyszedł
do obciążenia , nie mogłem , ale szkoda byłoby
usankcjonowane ten czas , już ostrzegł , że ogranicza się
do obrony iZrobiło się tam.
Aleproblemem nie jest sam, brakowało mi go , stało się to
w pochodzi z tego powodu , uznano, że nie mogło
rozłożyć ponownierydze , ale tym razem nie będzie mi się
, chciałbym wyciąćubogich i byłco się stało .Zadzwoniłem
do faceta do mojej celi wziąć informacje , bo ten facet też
się nie podoba mój sposób bycia , i poprzysiągł człowieka,
który dał mi informacje ,szalony Adan ,prawdziwy
wojownik , on również cieszył biedni jak ja, miał
cięPrzysięgam na mojego siostrzeńca , nie będę niczego ,
który po prostu chciał znać nazwę zrobić , nalegał na cały
dzień na obietnicy , że nic nie zrobi , były niemal do chwili
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zamykania komórek , zwany facet dla mojej celi
poprosiłem go, abypowodem chodzić na rozmowy o coś,
czego nie widział , on zaprzeczył wiedziałemszalony nuno
nigdy nie leżę w tej sytuacji , był jednym z ludzi, którzy
zawsze
przestrzegane
,
ponieważ
byłprawdziwym
wojownikiem , poczuł, że jego złość mniezaprzeczyć i
obalić nuno .Strike i to w momenciewejścia w straży
mojej celi i widzi martwe człowieka na ziemi , który go
stempel desferi , ale strażnik widział nic , tylko
zobaczyłupadły człowiek nie może nic powiedzieć , nie
widząc , ale toindywidualna byłkapusiem , to co
utrudniłoby moją sytuację , ale nawet wtedy wiedziałem,
że dzieje się ze mną bardzo dobrze, bo ja nigdy nie
chibado nikogo , a oni mnie kierunek ,przywódcy chcieli
ukarać mniewszystko dlatego, że nigdy nie zamknął
twierdzi, że więźniowie byli zastrzeżenia , co to
było.Zawsze byłem postrzegany jako taki bodziec dla tych
przyczyn i form walki i wtedy dali mi pięć dni kary , nie je
w komórce , byłolżejsze kary , bronił się mówiąc, że
osoba chora i czułspadła i powiedział swoją wersję tego,
co tak naprawdę nie został pobity , a tak się dzieje w
momencie, gdy prawie się cieszył mój 2/3 .Miałby wielką
szansę , aby dostać się tam nic , że poszkodowana będący
mnie , to jest bez postępowania dyscyplinarnego w środku
.Ale tym razem będzie to mieć zastrzeżenia , gdy rozległ
się niewinność 2/3 , powiedziałapani doktor , który był
niewinny , kto nie zrobił żadnej agresji , aby nie brać tego
pod uwagę , czułem się zraniony przez sytuację , ale
czekał na decyzjęa decyzja została wycięta możliwość
zostawiam iść prosto 2/3 może korzystać tylko z dalszego
rozpatrywania w ocenie mojej 5/6 kary , czyli wyjdzie z
obowiązku w 5/6 bo wtedyprawo sprzyja , sprzyjaw tym
przypadku , i tak wyjdzie w 5/6 , ale będzie kosztować
prawie 3 więcej lat w więzieniu , nie pozostawiając za
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namową wniesienia skargi o uchylenie decyzji sędziego
posiadania dr ponowne rozpatrzenie przed 06/05 ,bo to
trzeba chodzić co najmniej sześć miesięcy pokojowych
.Kara została przyznana w marcu, było słychać w maju
tego samego roku do rozpatrzenia warunkowego
zwolnienia , nie zostały jeszcze wyciąć decyzję o 2/3 , to
kiedy
moje
życie
mogło
być
jeszcze
bardziej
skomplikowana , Czułmnie zmartwiony , smutny , ale
wiedziałem,
że
już
spędził
większość
mojego
przekonania.To było kiedy to się stało na sytuację , tym
razem z osłoną , może być sytuacji , że mógł pójść ,
gdyby nie fakt, żestrażnik Mówiłem oszorstki i twardy ,
nie acatei jego rozkaz , desferi Ci cios wtwarz, był sam ze
mną, ale pojawił się inny strażnik , dołączył do kolegi zbyt
szybko i dołączył do mnie, aby mnie zaatakować , nie
desferi Ci bardziej uderzyć nie, oni szybko zatrzymana
próbował mnie zaatakować , po prostupoproszono mnie,
aby przejść do poczekalni szefów oddziału przyszedł do
mnie , by zapytać, co się stało , powiedziałem im , że nic
się nie stało , tylko , że nie zastosował się do nakazu , bo
jakstrażnik nadal krwawienie z jamy ustnejwiedzieliśmy,
że był zamach był , jak to było ,prosty atak lub
przypadkowej sytuacji i to, co powiedziałem im , nie miał
powodu do ataku na strażnika , dopóki mówił dobrze z
nim, również powiedział im, że miałbył wypadek i to było
dla tej sprawy , która zawsze prosiło .
Wsadzili mnie zamknięte czeka na badania , o nazwie
Sekcja bezpieczeństwo Żydów Valley, zadzwoń wstęp .Ale
on nie chciał iść z mojej pracy , że naprawdę byłwypadek
, nie mógł przyznać, że to byłomimowolne akt , straciłaby
.Musiałem więc oprzeć się w tym sensie , że chcą
kontynuować tę pracę , musiała istniećsprzeczność
pomiędzy strażnikami .Strażnik został zaatakowany mleka
, ale też nigdy nie napisał , że naprawdę uderzyć was ,
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którzy się udział byłdrugi strażnik , który zajął
tamchłopiec, który był w ochronie , poszedł do szpitala to
jest rutynowe ,jako ochronę reclusive , musi towarzyszyć
strażników , faktycznie wiem, że widział to, co zrobiłem ,
ponieważ był świadkiem wszystkiego , więc to on uczynił
mnie uczestnictwo być sankcji dyscyplinarnych , które
miały mnie do sądu także,
Ale w dniu, kiedy został przesłuchany w służbie publicznej
, poinformowano mnie , że został oskarżony o napaść na
rzekomym mleka straży , ale który towarzyszył mi, że
dzień był strażnika z oliwek ,historia tego pilnować mnie ,
byłaprzyjaźń, którautworzony w ramach łańcucha ,
uczestniczył w kursie w aplikacjach biurowych na stronie
IT , miała monitora nazywa lina , ja zakochałem się w nim
w sposób niezamierzony i to strażnik ,oliwa , lubił ją też i
wziął go wyciąć .Wiedział, lubiłem ją , a ona mnie lubi ,
więc zaczął tam krawat , wygrał mnie przyjaźń , może
mówili źle o mnie w celu chcą trzymać się go , zaczął
mówić do mnie więcej , a on słuchamoje wypowiedzi w
służbie publicznej i spisał wszystko, co powiedział ,
przechowywane tezę, że to był wypadek , bo nigdy nie
pomyślałem, że to pomoże mi pilnować , dostał się do
mnie po tym jak Monsanto był przystanek,łańcuch, który
został przebudowany wspólnego więzienia dla więzieniu o
zaostrzonym rygorze , był tam w maju 2007 roku,
żełańcuch został otwarty , więc udał się do Monsanto o
konieczności
oczekiwania
na
postępowania
,skomplikowany łańcuch został złożony do domu
terrorystów, bardziej brutalne przestępstwa , organizacje
przestępcze , zawsze patrzył nieustannie , ponieważ
żyjemy w ściślejszej regulacji , czyli zasada więźniów
wszystkich kajdankami do opuszczenia komórki miał tylko
jeden czas odtwarzaniadzień.Ale ja po prostu poszedł tam
w maju 2008 roku, również wziął się z tego programu ,
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aby na długo zamknięty w celi , ale ja już nie podniósł
kajdanki już podniósł reżim , który nie jest otwarty, ale
mieliśmy inne zawody , mieliśmy piłkę nożną ,piłka ręczna
i siłowni , możemy odwiedzić bibliotekę , jak również, ale
został utkany , nie wszystkie były w tym samym dniu .
Odpowiadam i wrócił do obrony samą pracę , ale gdy
wyszedłem z samochodu do jazdy mnie do sali , widzę,
żemleko strażnik ,ofiarą towarzyszył oliwy straży i był
daleko od wyobrażając sobie, że ma piękny zdziwienie,
gdy zacząłemusłyszeć mleko straży zeznań , usłyszeć tezę
, że bronił , gdy zapytałem prokuratora i wtedy
poczułemstrażnik oliwek pomógł mi .Sąd stwierdził
również, że nie byli przekonani, że to naprawdę był
wypadek , ale nie to, co było konieczne w celu , i nie ma
dowodów , że jest inaczej , nikt nie może być skazany.I
został uniewinniony , a mój prawnik też była doskonała ,
jak było , oczekuje na proces w więzieniu wysokiego
bezpieczeństwa Monsanto , uczynił mnie opinię ,
brakowało mi dokładnie dwa miesiące, aby przejść darmo
i przeniesiono mnie do ipZ Alcoentre , miał tam w ostatni
w tym łańcuchu , miał przesyłkę , która została po kilka
wniosków , które zrobiłem w łańcuchu jestłańcuch otwarty
system zwany kolonii karnej o mnie brakuje dwóch
miesięcy wysłali mnie z powrotem dotam, wyjść na ulicę ,
zostawiłem .
W mojej woli było super, że w otwartym łańcuchu
więzienia , bo zajęło mi rok i pół Monsanto i kolejne
zawody , które mamy nie jest to system bardzo
zamknięte .
Trudne do pokonania , nawet ja , który miał bogate
doświadczenie w tych więzieniach domów i następnie
rzuciłem Monsanto heroiny , nie można było tam ,
ponieważlek nie wchodzi zapasy żywności i wszystko, co
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było poza wizytą kieliszek , który nie robidozwolone
kontaktu fizycznego , ale zawsze mi od wszelkiego zła,
które się stało do mnie miałkorzyści rzucić zażywania
heroiny .
*** *** Zamknięcie
Pink Floyd - nam i im
" My i oni
A przecież jesteśmy tylko zwykłych ludzi
Ja i ty
Bóg jeden wie,
To nie jest to, co wybieramy do przekazaniazawołał z tyłu
i przodu zmarł ranga
Iogólnie siedział i linie na mapie przeniosła się z boku na
bok, czarny i niebieski
A kto wie, co jest czym i kto jest kim
W górę iw dół
I w końcu to tylko okrągłe " n tura nie słyszałeś , że
towalka słówplakat wołali na okaziciela
Słuchaj synu , powiedział człowiek z pistoletem
Nie ma dla ciebie miejsca w środku
" To znaczy, że nie będziemy cię zabić, więc jeśli dasz 'em
szybki krótki , ostry , szok , nie zrobi to ponownie.Kopać ?
Chodzi mi o to , że wysiąść lekko , bo nie dałbym mu
lanie - ja tylko uderzył go raz!To tylkoróżnica
Opinii , ale naprawdę ... mam na myśli dobre maniery nie
koszt niczego oni , co? "
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W dół i na zewnątrz
To nie może być Pomógł que istniejewiele z nich o
Dzięki , bez
A kto przeczę , że to , cowalka to wszystko?
Na uboczu
Topracowity dzień
Mam rzeczy na głowie dla braku ceny herbaty i kawałek "
Starzec zmarł
Copyright © Pink Floyd
fragmenty
fragmenty I
Ogrodzony i narażone na mroźnej północy stary arkusz
czeka
zwijająIntensywny
Pomarańczowy
jasnych
odcieniach podgrzewany koc jako zapomnianej duszy ,
który wymaga i toleruje zimna elektryzujące luźną
pamięci , a nie na fikcyjnych i egzystencjalnych , w
propaguje dźwiękowychgorące luźne sobie rytm czasu
inwazji na mnie i zwiedzanie bez ogrzewania gorącą świat
chłodzenia ,atmosfera nie była ta sama piłka toczy się w
rogu skośną punkt pod powierzchnią oceanu , w środku
upalnego magmy do dżungliodkrywania i zaimponować
wspaniały wypoczynek i nie ma innego sposobu, aby
powiedzieć , że to słowa, słowa gorąco lub za zimno , jak
bardzo zimno ponury trup , wiecznie zimnegorące
marzenia o wiosnę i doliny ,rzeki , bez śmiechu jest
nadziejaokaleczone czeka , aby znaleźć i pokazać, co
wymyka się i nawiązuje do stworzenia powoli i pokazać ,
że tylko sobie wyobrazić bez odległości i przy
odpowiednim równaniem omawia cały gorący problem ,
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nawet
upalne
dźwięku
gitary
,
które
wibruje
siedzeniakultura, która rodzi się z jej owoców i mniej lub
bardziej pomysłowy bez zguby rozwiązać sytuację teraz
egzystencjalnie zatrzymane , wpływ na zachorowalność na
słowa , które oddają głuchotę ciszy , powiedział więcej
opieki
do
opieki
,
która
jest
wzbudzić
podejrzeniaprzemilczane , aleskutecznie przekazywane
kierunek i pisania.Cała prawda jest taka , że nie jest
prawdą między myślą i sposób działania w celu
znalezienia przez zachowań , które generują trików i
manewrów kierowcy siebie , i zobaczyć, poddał się iluzji
znaczenia słowa , ale słusznie powiedział , ale to jest
niewiarygodne wszystkieFormularz ma podstawowy akt do
czystej nieszczęścia nieoczekiwanej patrz rosnąć i wie, co
zrobić w sytuacji, która pozbawionej poczucia własnej opis
, wizji lub sensie , często mówią , że nie myślimy i
zobaczyć, co jest know-how i uczyć się odi inne objawy
takie same lub podobne lub w postaci dodatku jest
tuprzykład misji wszelkie abstrakcyjne poczucie formie nie
był realistyczny w jego prawdzie obecne jako jednostka ,
ale zjednoczonej fragmentaryczny charakter świata, który
jest podobnie i jak zawsze mamy podobieństwoale nie
jego równe może byćtło powodem i przegrał we własnej
alienacji , tutaj jestznak po sposobie bycia i uczucie
gorąca , które pochodzą z tego samego środka może
wyglądać jak malarz kształcie ramy tak prosto
jakarchitekt, nieabsolutne ostatni powód , że w każdej
niewoli lub obalenia wyobraźni prostej rzeczywistości ,
który wyszedł naturalnie dowcip i incisiveness nieważne ,
prowadzone przez przyszłości , że wszystko musi się
oczyścić
,
arzeczywistość
twardą
przeszłości
nieświadomiei
znacznie
wykonywane
w
jego
okrucieństwem doświadczenie słowa , które zawsze
wyobraża pustynię zdjęcie tutaj jestmoment, przyciągnął
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uwagę pod warunkiem fragmenty oto łączyświadome tego
atakuje mnie pisać , wszechmocny , nie jest jasne, jak
najbardziej prostalinii horyzontu , gdziesłońce zachodzi i
ukrywa warstwowa śpi i znalazł się pobity , ale nigdy nie
przepraszam nie narodzić się na nowo i być tak jasne, jak
to było jedyne , słońce będzie trzymać nasze jasne i
energiczny doświadczenie , więc jeślizestawy w ruchu ,
gdzie wszystkie szczegóły są opisane na minimalnej
czułości tylko stało i zapamiętać każde słowo z jego
znaczeniem i przechowywane w ciszy cierpliwość ,
ciemnym jasnowidzenia , nie przewidywano, ale nie
zmniejszyło żadnego racjonalnego instynkt , chyba
iinvades'm a nie ja sam jest zbudowany i utrzymać filary
jak na Achillesa , zawsze obecnego w fikcyjnym świecie,
w którym się znajduje , bez nikogo Uważajcie tych
szpiegów mnie są moje pochwały rozgłos ,brutalna
rzeczywistość tylko ciepłasilniki lokomotyw , które robią to
bardzo szalony i głęboką podróż w tunelu , może nigdy
nie zobaczyć wnętrze twój tak ciemno z wyjściem obrazu i
jasnym koniec , tylko czekać na koniec , co nas i
motywujepopycha nas i nierozerwalny siły coś jak
fascináveis niczym niezawodny , trudno powiedzieć, i
nigdy się nie dowiedzieć się , że jest w internecie , ale
złamane , wracając do tworzenia stron internetowych , to
było trudne i jako przypadek w historii , nie byłogłębokie
strzałże zabił go w młodym wieku , ale nienawiść
bazowego nie obojętny na kogoś lub umysłu lub
jakichkolwiek osób , więc winteligentny sposób,
powiedział wszystkim , że wszyscy jesteśmy nasza suma ,
i jest więcej różnych i podobnych równych ludzi ,do swojej
pierwotnej postaci, w rzeczywistości nie jestmarionetką o
każdym akcie , aczęść, która stanowi podróż zagubiony w
przestrzeni literysztuką tworzenia przestrzeni będzie
właścicielem śmierć z dowolnego punktu końcowego ,nie
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byłokulminacją końcowego ,umiera nanigdy nie zdarza się
po prostu dzieje się z tymi , którzy znają nas, kiedy
umrzemy i nigdy nie wiesz , że tosłowo, które nie miały
końca , ale proste i pomysłowenieco trudne , jak lisa , że
chce karmić z ogromnym głodu , niż uczy i zawsze chcesz
wiedzieć więcej ,wówczas źródłem długowieczności , nigdy
nie wiesz , co się dzieje , i choć ostatnie wspinacz został
zapisany i przeniósł wiarę jego góry , a limity są tylko
początkiem klifiepostawy młodzieży, dowolnej wysokości i
przewyższają gdy zeszliśmyi widzimy , jak wiele już
osiągnęliśmy w wygraną tylko wiedziećtrochę więcej, aby
być i nigdy nie chce stracić , a wszystko, co możemy latać
do dowolnego punktu w historii upadku, ponieważ uczą
się latać i wyobrazić sobie wszystko, ale wszystkie
fragmenty są słowa , idee ,i myśli.Głęboka woda tak
głęboko sztuki z oszukują nawiązując do tematu nie
wiem,powietrza morskiego i wygląda jak za dotknięciem
czarodziejskiej
energii
lekkości
i
sentymentalnej
embebecido
i
ternurentotrochę
więcej
dodatkiem
pochodzących z jednej niepowtarzalnej chwili i nigdy nie
niezwyciężony , ponieważjego zwycięstwo było zawsze
jego porażka i bardziej dowiedział się po prostu
byćprzegrany jedna bitwa , w której nic nie mówi i czuje
smak ślizgowy , który dał zwycięstwo niego , bo
wystarczy poznać i nauczyć się żyć z tym wszystkim
odrzucić nas,
Ii fragmenty
Warstwy, zatonął w odległości jednej klatki schodowej
zgrzytanie metalu kroki szmatkę do czyszczenia , wiadro
na podłodze , kwadrat marmur , ściany razem w czterech,
jedna kropla po kropli spada i głęboki, lekko , ktoś
poruszapodłoga przyćmione światło , bezradni , jeden
skleićpowierzchnię promień światła z efektem cienia ,
115

reflecti- szkłatwarzy ,spojrzenie na drzazgi , jedno
nurkowanie, wrak , pojawiające się boi , że uratował mnie
od zadławienia , szalony,uciekł i stracił między gwiazdami
i pustej otchłani mocy w zakresie postaw , w pełni
cierpienia i być przed strachem , a następnie przy
fortepianie na zejście drogowego leci tarfortepian był na
podłodze , a następnie dotykając pierwszy dźwięk
,pierwszy obraz,dźwięk głębokie echo pustkę płetwy
pływanie w wodzie , w końcu skoki ruch mo obligacji i
wszystko, co oddycha i jest przeciągnięty do złudzenia
desvaneceste , był inny na chwilę w oceanie profundez
,cieczy i soli pisanie bez ołówkiem kolor , byłaktorem w
serialu kulminuje firmz pamiątkami , które sprawia , że
jestem szczęśliwy , piżamy w łóżku ,łóżko wylewa
gazowanych i inne, to byłobraz bez dekoracji , wszystko
drogi oddechowe , zmianypercepcji itransmutacji było
oczywiste , nie ma łez, nie ma kolejek , nie ma reguły bez
czegoś brakuje w sumie,historia, która nie rośnie , nie
wydaje się , prawie nie mówi , a związane są , prawdę ,
łańcuchy i zamki na wszystkich stronachproca ,cel i jest
się zdumiony jak strzała bez zakresie , zawiązać
węzełnapisane rozlany , z nietrzymaniem moczu ,
niewyraźne pismo , nie wyłącza , wszystko widział chciał i
który zawsze chciał mieć , a w tle nie będziebytu , cięcia i
przewrócił szorstką brodę, wąsy, włosy, jeden , jeden plus
jeden każdej twarzy , dotyk każdego niewypłacalności
jego grzech , jego ponadczasowość aktualne i oto i
tylkotkaniny sumy

następnie rozszerzony w piasku , ziemi i żył piły , od
czasu nurkowania , wszystkie duma świeci i zszedł na dno
świata, widząc prostą piosenkę , aby go w zadowalający
nagły cios ,wzroku, wszyscy żyjemy w rzeczywistości
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jednym z innego premonition coś się stanie i uda skurcz
uwolniony i budzę się uczucie , alist od nigdy doskonałej
sonetu jednorodzinnego rymu , prowadził jedno zdanie ,
że fazy , więcgdzie nie iść i gdzie byliśmy bez
wprowadzania , zgodnie z tajemniczym zniknięciem
proszek w błocie prawdziwy punkt we wszystkich
wyobraźni iluzji następnie eksplodować kometę , a ta
planeta życia nie zawsze jest bzdura z podejrzeniem bazy
intryg został zamontowanyPlan nie przerywa następnie
wchłaniane usłyszysz jeden głos, awycie wilka historia
pisma , zniszczenie doskonałości została zawarta w play gwiazdkowy rakiety tak dziwne , co zostało powiedziane i
uruchomić w dół po schodach w podróżypusta jedna
kropla krok , tobyło automatyczne metalowe poręcze i
tylko jedną nogą na rzece , boso i na zimno , wszystko, co
nie wydaje się być to wszystko znika i znika .Wszystko
powszechne jest , jak to jest , to tylko jeden język ,usta
otworzył spragniony przyjemności oto pocałunek całować i
pragnienie , kęs wygląd , gdy na wycieczkę z łodzi ciągnąć
się i zrobić z faktycznie rzeczy , które nie robijest
nierealne , aleprzypuszczenie , nos petiz gorące uczucie , i
leci i podbić Plutona , jej serce kamień w stawie osobne
życienie zawsze fotografowane portret oto szaleństwa
będzie miał zdrowy rozsądek był do tego stopnia,wszystko
stworzył iluźne pocałunek czeka trzymać , z siłą istnieć
tylko z przekonania , zawsze przywiązany do swego serca
,chęci do pompowania iprzepływu wyobraża prąd w
skrzyni były cztery ściany ispojrzenie z włókna bez
powodu oczekiwania do oświetlania siłę , która nie boi ,
nie wygra czy przegra , jest chęć tworzenia i mgliste
morze z pędzlem do malowania cały alfabet z każdego
koloru , a jej sylabęsiła , z kulminacją w nastroju iść i iść i
pozwól sobie , szczególnie do budowy zamku w kamieniu
pod wodospad i rzekę w łańcuchu wziąć wszystko z
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przodu , nad miał coś w głowie , bardzo różne od równa
iprosta opowieść o podróżydźwięk wirtuozerii , że nie
widać , ale do smarowania następnie wspiął kolejny
szczebel w górę drabiny jeszcze wrócił przed etapem i
lewitacji i tylko jeden próbuje wspiąć każdy krok do
Twojej firmy i przekonany powietrza wyobrazić , że na
fortepianiew lewo na podłodze asfalt miał tylko klucz , i to
nie było szkoda , ani pozwany miał mieć wiarę w jednego
zawsze wierzyć ujawnić życia i uzyskać tylko chwilę
pachnące gorącym krajobraz na morze połysk widzieć
miłość w moim nurkowania ,moim pływak moja łódź tonie
w myte szmatką , który czyścifortepian zamontowany na
salonie , gdzie nikt nie chciał być i po prostu chciałem tam
wtedy wejść drzwi było się wszystkiego i nie wyobrażam
sobie pogłębić , było pragnieniemieć cię w pętli serce i
swoją parę , wszystko pompowania iburzliwe , jest mniej
odczuwalny
w
bombardowaniu
ustawy
był
już
wydarzeniem wojny do pokoju wszystko wraz z różnym
sensie jednym z zamachem i rozwijać to, co odwrócił się
ipo śpiewie ptaków i zachwyca dowiedział się dopiero
dzisiaj jego muzykę w tekstach , wszystkie sortowane bez
koordynowanezadaniem było doprowadzić i kończy strach
nie wierzą, i wreszcie nie zwróci to Podróż na drodze był
już głęboki spadek na dachu , oknauchylone i na zimno ,
w ciemności aktu w rzeczywistości nigdy się nie zdarzyło ,
ale zgłoszone i to ma być wymyślone myśli , które
pojawiają się tylko odpowietrzyć , że woda była tylko
siedziba pocałunkupragnienie tylko dla Ciebie i graćpartię
fortepianuPlan dotknąć pamiętać, że zyskasz czuć na tępe
ostrze zwróciłbyłasilna pisania , który nie czułjuż uderzyć
remis w luźnej stars nocy wycieczkę na przyszłość , że nie
przyjdzie
,
różni
się
od
przeszłości
i
teraźniejszościbyłzamach , to była tylkohistoria , że
wszystkie zbezczeszczony i koniec , co zostało z Plutona
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tylko napisać jedno serce miłości między dwiema ścianami
niemożliwych do skoku , w którym o nic dala w otwartym
kole ,kwadratowychprostokątna , który zaostrzenie węzeł
, usunięcie kurzu i zobaczyćfortepian tylko dotknąć litość i
ciemny pokój z fotografowanego obrazu, filmu rolki,
małych obrazów w odcieniach fragmentów widać, że ty
odzwierciedlenie w kawałku , gdzie wszystkozłączeń , bo
chcę ci , odzwierciedlone w moim obrazie , tylko Ty
jesteśrama lustra .
wspólne
Jak wydostać się z tego bólu, który zanurzyć i pogłębia
cierpienie z bolesnym jeden i jedyny .To wystarczyło na
wygląd bez zabijania, dyskutować i każda łza spadek jest
odkrycie warstwowej serca i zbezcześcili powstaje obecnie
doprowadza mnie do szału , a moje nadgarstki i łańcuchy
wokół impulsu być skazany na chorą duszę i ciemnego
pyłu , którebob- przerwy od zmysłów i fizycznie
wszechobecnego pary tej burzliwej duszy głównego
alienacji znajduje się w jednym labirynt ,samo można
przeciągać przez obecnego zanurzonego apatii innego
dnia , rozbił łańcuch , który wiąże mnie zwalniającw
prawie pilnej chwili , wszyscy oczekują, alegoria życia,
transportowane bukoliczny chwile .
Płonącą pochodnią , fulminará , otoblask i zapala płomień
, który płonie dla Ciebie moje biedne serce ,luźne koń
czeka oswoić cieszyć się wszystkim , co czuję , bo można
poczuć
się
jak
się
czujesz
w
tym
czasie
nieskończonymktóra
przecina
się
z
otaczającym
przeszłości i co oznacza dowolny sposób życia .
Nasze spotkanie młócenie w magii, która jest po
prostuwygląd można i zobaczyć twarz swojej matki ,
poczucie ciepła i czułości całą gorycz po prostu musi
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podnosić tylko mi żyć i zawsze widzieć umrzesz upalny
ruchu
wargzmysłowość,przejrzyste
szczęście
w
rozumieniu przytulić czeka na mieszkał to- silnej unii
szczególnie dobrze cię chcą , pragną być tak szczęśliwy
jak petiz jeden korzeń zasiane , pielęgnować i
wzmacniaćprzyjaźń
jestnajszlachetniejszym
miłościsprawia, że moje serce bije swoje tempo .
Ojciec byłojcem inmagiczna chwila nauki coraz większą
nadzieję na większą miłością , aby mieć większą miłość
dziecko po prostu miłość matki dziecko jest zawsze
uprzejmy i gigantyczne inteligentny ojciec i syn mój syn
mnie uczucie eksploduje radością ,emocje , uczucia ,
miłość i uczucie , jestsiłą, która nawiązuje do nas do
wiecznej radości , woli , miłości, dzielenia się i nauczania
lekcji , ponieważ zarówno przepełnione szczęściem do
którego dążymy , aby być zawsze młody praktykant
początkującego ojca,Czy chodziło Ci kochać Cię , czuję Cię
, jak każdej chwili niepokojuzapytania i tylko trochę , bo
fascinas .Twoja jasność jest dla mnie zawszeekstatyczny
obraz w ramie , gdzie dwa cabemos , ale zawsze
sąnajpiękniejsze.Wyjazd był prosty świt tylko , że
wypełnienie jak mi wzbogacić , jesteś szalony, prawda
tkliwość
rozerwać
Pewnego dnia miałłza będzie wpłacić w twarz nie więcej
chorares
Sen chciał intensywnie nurkowania obudził się w środku
morza ze snu , który potrwa lata przewody , Sleepwalker
marzycielem, noc duszy , która o zmierzchupostać atakuje
cieni i budzi ciemne czystej i surowej iluzji ,więcej
wieczne przebudzeniei zobaczyć, co to głęboki sen
pewnego dnia - obudzić się i wierzcie w mitzawsze
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marzeniem jest osiągnąć i osiągnąć tylko inny kawałek ,
byćnieskończona linia z desce rozdzielczej ...
para
Poszukujemy pocałunek spokojny sen , który paraliżuje
nas i chęć na więcej może nie chcą wiedziećsłodka w tobie
, a ty mówisz dobre słowa i odświeżyć bicie shake serca
uważasz,
mocno,
przeplata
i
nigdy
nie
rozwiązałJestemobecny w żyłach , że twoje serce
pumps'm powiew powietrza z lekkości i jasności nie
rytmicznie cierpi lub zła beating'm jak wody deszczowej i
kamienia w twoim sand'm , jeden , że nie łatwo oderwać
cię i pojmowania bez ciebieudowodnić, jestem tutaj w
połowie w poszukiwaniu kieszeniwarstwowa rozruchu
odwiązał czeka związać i krawat , który nigdy nie cofnąć ,
bo jesteśmoją parę butów mam jak miłość .
życie
Wwiecznym utrzymania go nie idzie w dół , a potem nie
ma sposobu , aby z nim walczyć , wokół niego i
manipulacji jestpostrachem dysydenta burble i kulminuje
w jednym punkcie strajkuumysł tworzenia, wyobraźni lub
po prostu namalować kwitnący śladu zieleniton i że życie
tonu grab żyć i rozwijać się , otowynik zawsze chciał
podkreślić , żyje intensywnie
miłość
Oto szybko znajdzie pragnienie wygrał leci i upaść w
słonych kamieni morskich i galwanicznie głębokości i
warstwowe oto stoisk
Zimno, że wchodzi na spokojne pływanie i oderwane
znalazłem się zaangażować ze źródłem wody uzyskiwanie
do przejścia zachodniej do drugiej strony nic nie jest
trudne, po prostu nigdy nie deptać ten sam krok i przejść
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sprawia, że serca grać muzykę , która wymaga , aby
można skończyć, morze i ląd , aby wygrać wystarczy
kochać .
ściana
Jeśli tak się stanie nie wiem wieje zimny, szampan
schłodzony zbezcześcili umysł i duszę , sprzedał broń bez
czystego sentymentalizmu sposób , przywiązany do ciała ,
które nigdy nie są halucynacje i przyszłym , bodusza nie
zawodzi , odsetek superiorizaale to jest czysty to , że
wyraźnie eksponuje zamknięty krąg , uchylone środki na
to z ujarzmienia iiluzja wynika z grzmotem Bezmiar i
wszystko kończy się, gdyjasność efekt , alechoroba ducha
te potrzeby ciała iświadomie pogrąża nas w otchłań
własnego samopoczucia i lewita , i pozostaje jako
załącznik , które zakłóca nastroje i choroby ducha jest
nowotwór znosił ból i jak zaniedbania , żeskutek i wpływ ,
który jest metrów iodległości jestspotkanie duszy , ducha
, ciało podzielone na życie , gdzie wszystko czynniki
niestabilności lub dlatego, że ciało nie może znieść wiek
lub rany choroby dolegliwości , a następnie ten duch
siebie i egoizmu przyjść do naszej woli , ale disturbsdusza
w tym szczycie aktów myślenia na duchu uszkodzony i
przekroczony czyste , mocne twarde jakmur nie do skoku.
myśleć
Ciecz wylewa wyobraźnię, udar fascynacji jednym
zanurzonej szaleństwa i głębokie obsługuje polubownie za
pośrednictwem belek harmonii imagia atakuje organizm i
przenikanieprzytomny świadomy świecie pozorów oto
istota staje siępiękna i czysta oddechunieskończoność
staje się widzialne granice pomiędzy słowami i rozszerza
uczucia i działania bez myślenia zmienić swoje powody do
myślenia i wyobrazić zastanawiał superiorize istotę ,
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myśląc i działając zmienić kiedykolwiek.
przyjaźń
Zmierzch o zmierzchu zobacz wszystko dzieje się w
schronisku , z dala od urojonego wroga ,bitwa krzyż
rozejm w spokoju , obracając się spokojem ,noc padał , i
zacząłem czuć , że akcent, który czuć delikatną skórę
będziei ponadczasowa energia czysta przyjaźń silniejsza
gest miłości niż jakikolwiek pasji i miłości, i bez względu
nagniazdo tylkodotyk kciuka i wyobraź sobie, jak to jest i
spędził łańcucha całej energii .
uczyć się
Oślepiony i zafascynowany rozlany sok, zresztą
rzeczywiście ponury lub urażony , ale siedzi w stanie
alarmu , bez najmniejszego poczucia oto koła minimalizm
, całe miasto , tak pomylić lub niezrozumiany nie wiem,
czy podjęto decyzję , ale to wszystko ma sens
wgdyzwykła przyjemność napisać do nie wymagać
wymagana, gdy zdarza się szczątki znika i wszystko czuł i
widział , ale tylko patrzeć , czytać i pisać interpretacji ,
przyswoić naukę transportu i nauczania , otooddechu
rośnie z wiatrem,a następnie znikają , latające 7 mórz
poisando powiedział przez wspomniany oto pogrążony,
został pogłębiony , każdy przyjaciel przyjaciela , że
przyjaciel i niepodzielne , ale nie widać było ostrzeżenie
,myśl o talent , że pływa, biegnie , biegnie i wyobraź
sobie, że nie jestale zawsze świadkami narodził się
ponowniejeden dzień w jednej tylko myśli , bo już dziś ,
teraz jest przyszłość iciężko piśmie z ciesząc prosty
rozgrzewki , a przede wszystkim tworzenie i wyobraź
sobie i odtworzyć ponownie i z powrotem na miejsce , w
którym nigdy nieopuścił go , ale gdy tam już patrzeć na
zegar najlepiej prezentują aktualne i świadkiem fakty , są
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serwisowane i wyjątkowym poczuciem przyjemności , że
pochodzi z wytopu i tak normalnym zaciemnienia tak
powszechne, a dopierowcześnie iprzebudzenie , aciemne
imagia nocy i pragmatycznie lewitował i wiosłowanie
łodzią z północy , przenikliwym i połyskujące oczywiście
była ona , że jeden punkt , z powrotem , amorze tak
trudno wyobrazić sobie było ogromnei ogromna
wściekłość oceanów tak , że zajmuje się nielegalną podróż
bez przyjmującym zostałplac piłkatrójkąt odwrócony jako
piramidy sarkofagu umysłu nieprzeniknionej duszy ... jak
zapomnianego życia , będzie na miejscu obraz liścia ,
który nie wysusza, jego podaż na pióro i pisania naszej
planecie każda antena , satelitarną lub pojedyncze nici ,
że utrzymuje kontakt z innej planety i wyjazd drzew są
urodzonych gałęzie i kwiaty Ogrodnik błyszczącymi cały
dzień są jak blask wMoonlight się wydarzy , a następnie
kolejny skok, orazskok zobaczyć urodziładziecko , a
zwłaszcza oglądając go rozwijać i uczyć się i uczyć się
wszystko, co widzisz i przekształcony akt , że język
dziecka jest miękka skóra z nadrzędność w stosunku do
dziecirodzice i nauczania ze względu na podwójne zmowie
obserwatora nauki i uczyć się i wiedzieć, jako bliźniak ,
którzy mają parę , w której wzajemne uczenie się jest
znacznie mój i twój wyzwaniem będą rosły i zawsze
dowiedzieć się i poznać bardzo żywo .
Czuję cierpienie który zapobiega mnie zobaczyć jak jest
prawdziwa z dobrego postępowania , ale zawsze jako
smutne clown'm fałszywy uśmiech , wewnątrzradość nie
jest zgodny z zewnątrz czuć pływak , który sprawia, że
mnie z normalnego miejsca byłoby podróży i pobytu w
punkciegdzie DISTA własne widok odczuwać fatalne kroku
, nienaturalne zjawisko , ale jakodzikie zwierzę czuje się
dzikością i prędkość , zaczyna dusi i zabija jak życie
wrodzonej w przeznaczył do awarii w czasie i wcześniej i
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na wycieczkę bez śladu jestobraz oburzające ,
nienawistnych i grzeszne rzeczywiście oto przysięgę w
wysokości temperatury nieba , jest pogodny i spokojny
świeże nagietek , który mówi stop, kwitnie i rośnie , to
gwałtowny
wzrost
jest
tylkozły
czas
wszystkimokrucieństwo być kulminacją i ulepszonenagle
niech wszystko albo nic przeszkadza i najczystszą pędu
mówi, sprawia, że szum powietrza i umieścić , aby myśleć
, że wygram to wszystko bez obawy , nigdy nie nauczyć
się żyć z pułapki , które nie posiadają nienawidząjesteś w
swojej ludzkiej jaźni widać, że dobre uczynki sprawi, że
gwiazda na ziemi spadniemop zapytać , które dotykają na
fortepianie , bo mam plan nigdy nie dostać się do
uruchomienia zapobiega wykonywania cię i leci płasko i
lecichmura burzowa jestwieloczynnikowe stan, który
sprawia, że jesteśmy w deszczu bolesny przetargu i
wilgotna ziemia pogodna twarz czytaniu wydaje się
przypuszczenie, bez architektury inżynierii w jego mocy ,
nawiązuje dofantastyczne,realistyczne nieosiągalne ,
ponieważ mamy wszystkie uprawnienia , które naszym
zdaniem , przede wszystkim miałciemne otoczenie szkła ,
ale absolutnie przejrzyste wędzone dzwonka wartości są
jak kwiaty trzeba podlewać je nieustannie , a co jestz
nasion rośnie w umyśle być inna niż taka sama jak
wszyscy mamy instynktów i okrucieństwo samą duszę
człowieka oprócz odpowiedniego eliksirumagia jeststromy
tunel , w którym widzi wpisświatła i którego koniec
jestwykolejenia się z otchłani wszyscy mamy czyste
zatrzymany i stracony.
Oto , nikt nie wygrywa w ich świecietunel przechodzi
wejście na żywo światła i oświetla drogę , bo to, co
mamy, jestlinia życia i że ma być prowadzona .
Miłość doznał głębokiej miłości było odczuwalne również
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zapominać,dolna połowa straciła nawrócili i żyli .
Maska życia w końcu jak do końca wszystko i koniec , oto
pewnością nic tak pewny , jak nie mając nic bardziej
niepewnego wkładkamałe i ciągła linia granicy , że nie
przewidujenieskończona , tak jak linie mają dwa
punktywschody itylko nieskończenie tylkotwarz śmierci
zbliża się powolioddech wszystko było , po prostu , bo
nigdy nie widział inną twarz , ale celu zamaskowania
ciemności .
pamięć
Dla ciebie cierpiał za was czuł się kochany cię nigdy nie
mieszkał kochał drugiego , który pocałował w obejrzałeś w
was przyjść do miłości, która zawsze będzie nigdy nie
pamiętam, było tak wiele cierpienia nic bardziej gotowi
umrzeć za Ciebie przez mnie napisałeś tak , że cierpiał i
umarł i nigdydla kiedykolwiek tylko czuł stracił .
Kochanek w danej chwili wydawała się tylko jeden dzień z
dala od miłości do kogoś już kochanka.
refleksje
Czekając na coś rodzi się w lustrze to ja i moje odbicie
odzwierciedlają , jak dobry i nie tylko jego obraz również
to proste odbicie bez lustra została przekazana .
Jasne noc w ciemną noc , jak jasny , jak o świcie , gdzie
rogi by twój urok stać się jako prawdziwy gwizdanie ptak ,
który lata i aspirują do wolności wszystkich .
pisanie
I ... iwiększe dobro , które mogą odgrywać rolę i długopis
nieodparta szczególnie dążą jedynie do myślenia
przechodząc
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Zmarł !Tak, to byłpoczątek końcapoczątku wolty bez
goryczy , ale bez czułości byławycieczka wykonane brak
obrazu i bez odwagi przeciwnychnajniższą i najwyższą był
czas, aby opuścić lub pobyt w tym miejscu , wyobrażając
sobie, wszystko i nicCzasami odszedł i udał się do
ekstremalnych dołu , który mówi, nie bójcie się , ani
drżećpodróż ma zwrócić ten świat zanurzony w głębi
piękna , że wszystko, co mam , jest wszystko i wszystkich
, nie chcę nic , na nic , gdy opuści zajmie, że to , co myślę
.
Abyss'm w przepaść , gdzieszczelina jestkoniec.
Poczekaj i jechał dobrze, chcąc i chcąc skoki ,
przeskakiwanie i palenia szedł bez przewijania docelowy
niepokój zmienia się wraz z wiekiem , chociaż zawsze
mieszka w ansiosíssimo trybie oczekiwania na coś ,
zawsze chcemy coś , wszystko w nas wyróżnia jako
dobrowolnie z własnej woli,
drabina
Usiadłem equacionei , ale wynik nie był zbliżony
dooczekiwań, schodów i windy między światłem i
ciemnością i dokręcania oto chętnie Drugi manewr tam
poszedł i powoli zstąpił nigdy nie spada.
Siedziba główna
Łza ,intuicja czy zniszczenie, że myśl jest pięknenapój z
lodówki stołówki i doprowadzić do lokalnej centrali i
wszystko się syci i wspaniałe istnienie .
Niechętny do końca , czyli do tak ona jest słuchać słów
poza piły to przerażające jako zwycięzca ponownie nie
chcesz iść i dlatego jestem i jestem skrócie
sol
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Co się dzieje, poczuł się zasmucony świcie jednym kolorze
, który przyszedł z zapadnięciem zmroku mieszkał , ożywił
i odrodzić am onpotężny słoneczny.
Odradza się w zasłonę dymu oto tam rodzi się bez oto
zdarzenia pergamin , to było chwilowe ipłyty oddala się ,
a tylko po prostu żyć innym życiem dla obrazu jest prosta
zobaczyć każdy moment w jego wizerunku i odrodzić
Szukam perfum ,zapach szaleństwa , szaleństwa tortury
myśli bez wszystkich niezwiązanego krewnegosierotą
serca,ból w jednej miłości, jak wielu innych , że boli
wygląd i zabija pragnienie i tęsknotę doprowadzić tylko do
chwilitym razem z myślą , chyba wszystko istnieje nie
tylko jako cnotliwego obrazu, ale ze względu na wygląd
lub uzależnić umysł nie umrzeć w czasie całej fizycznej
egzystencji i nagle wszystko gaśnie , albo może prowadzić
.
umieranie Życie
Między życiem i śmiercią ?Ojej !Przebaczenie jest
umieszczony ?Oczywiste , którzy nigdy nie zabił ?Każdy
ma po co żyć chwilę .Wszyscy , bez wyjątku , tak szybko
śmiertelne że będziemy niedługo umrzeć , a potem
żyjemy jest tak ,kontradyktoryjności śmieszne
wychodz
Drogi przyjacielu ... piszę zbyt daleko ... cię nie było ...
Mój mały przyjaciel ... moja dusza płacze dziś wieczorem
dla Ciebie ... !Weź moje serce szansę ... proszę wybaczyć
mi mój przyjaciel ... moja wolność od ... utracone w
niebie ... Ty zostały wykonane ... return'sa przyjemność
... tak cicho ... Cisza,połowadrożny , kto umarł ... zostały
przebaczone ... ostatniego słowa ...
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złamany
Jeśli wyparował mi moją duszę , nic nie pozostanie
tajemnicą, a także zanieczyszczenia , nie zważając na
fantazji .Wyłonił się z wywrotową pływa bezczynność
innym momencie , szczególnym .
być
Dźwięk ,serca usta ,delikatny dotyk,kolor jedno marzenie
, aby rozkoszować się chwilę , zdesperowany, wyjątkowy i
inspirowane z ostrością bez limitu odległości bez walki
cięcia
,
poza
wyobraźnię
,
że
obraz
laska
krewzaczerwienienie i stan zapalny przez ból sensie , że
nie ma , ale zagadkę rzeczywistości , wizję .Gdyinne
zebrali się razem i wierzymy, jako zatwierdzającej i
zachęcającego wyglądu egzystencji , zafałszowane ,
odwrócone i lustrzanymi .
Wszystkich boli czuję , że należę do kogoś bez strachu
współczucia , szalony , namiętności i czystej duszy bez
aktualnego węzła , ale przeplatają i zjednoczona w jedną
stronę , a ostatnią wolę i mieć , iw niczym końcowego być
...
brak
Jeśli dotyk i zobaczyć świat , byłyby nieczyste , bez
wyciszenia wrażliwość na dotyk , co najmniej , że ktoś
przewyższa moją rzeczywistość .Mój smutek jest proste,
jak wszelkiego szczęścia osiągalnego jako nieosiągalne
.Dzięki magii , bez ironii w dzień mówisz , dotknij czuję ,
jak patrzysz na mnie i zobacz , kim jestem , a nie to, co
ja będę obok Ciebie .Spalanie meczu palący ból we mnie
tym kończy się, gdy wszystkie spalić .Nigdy was nie wziął
, na drodze w Was powie , że cierpi , bo nigdy nie
opuściła go i wiem, że cię kochał i zawsze będzie cię
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kochać ...
rysunek
Kocham cię częściej niż te, które moje serce może
pokonać ...
I wydech | inspirować cię | tym samym powietrzem |
kochać
Jestem wszystkie kolory pomalować swój świat ...
Dla mnie , dla ciebie i dla tych, którzy mnie lubią
pewnego dnia
Zasadził korzenie w moim sercu dziś , to drzewo
To się nazywa miłość do życia w historii może być
rozdarta , bo mieszka we mnie
transformator
Lśniące równowagi sił , które przekształcają rzeczywistość
.
Panel elektryczny kontroluje
uniwersalnej mocy .

położenie

i

docelowych

tej

podstawie,

światło słoneczne
Świeci jelit
Przesłaniać ziemskiej natury .
Źródło światła spada jak
żeźródłem życia i światła.

krople

na

latarnia morska
Stale poszukuje obrotowo ruch nieprawidłowości .
porażenie prądem
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Noisy nerwy blink z serca prądem .
fale elektromagnetyczne
Przychodzą i odchodzą przebiegi myśli wokół kręgu fal .
elektryczność
Biegnie przez moje ciało tego
doprowadza mnie do fali obwodu

obecnego

,

który

impuls elektryczny
Jestem wstrząśnięty
obiegowym .

impulsów

elektrycznych

trybie

Światło prawdy
Intensywnie świeciprawdą , gdy odkrył impulsu .
zaciemnienie
Callan jestdręczony przez głosy jasne poczucie bycia .
Świec
Zapala się w bólu
Łącznie z roztopionego wosku .
drzwi elektryczne
Otwórz delikatnie dotykając , ale zamknięcie nie czasu,
aby otworzyć .
Motocykl łańcuchowa
Wytnij w żywych korzeni nienawiści ciemnej energii .
porażony prądem
Porażony prądem w jasny dym czyści pamięć .
turbulencja elektromagnetyczna
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Rój burzliwych nieskończone electromagnetismos umysły
.
ray elektryzująca
Jako elektryzującą wiązki energii , które paraliżuje umysł.
diabolicznych światła
Każda istota ma diabelskie elektryzujące miga .
migający
Migające światła dręczące mnie
Przejście nieprzerwanym łańcuchu .
Dim światła
Nieprzezroczyste światła oświetlają dziwaczne istoty w
słabym świetle .
Połączenia elektryczne
Przewody przebiegają przez me ciało żywe energii .
10 obwód elektryczny
Subo i awansu do obwodu 10 i nie manieskazitelnego
awarii zasilania .
spadek elektryczne
Elektryczne spadł na słowach ekstazy i uczuć .
lekkie cięcie
Ostre i jasne echa ,
Świeciło światło chwytając łamiącym się głosem .
Błyskawica Ciemny
Miga zasłaniać błędny istoty z orientacji oka .
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fluorescencja
Bloom i spaść ani grzmoty we wszystkich kierunkach i
znaczeń .
" Ofusculência "
Piercing
błyskawice
przyjemności i wygląd .

przysłonić

czyjąś

odczucia

żarzenie się
Przecinających się łuków głęboko w twojej duszy , które
posiadają elektrody - dynamiczne i żarowe wstrząsy .
Electrocutáveis
Jako wskazówka młotkiem mi niedorzeczności uczuć ,
które wymagają silnego i zdecydowanego światła.
Zmierzch brak
Owiń mnie delikatnie w wysokich światłach mojego
samopoczucia delikatnie zachwycają piorunem .
wspomnienie
Wchłaniany do porozumienia w sprawie jasny dzień ,
przygotowuję , by wyjść z ciemności i moc światła ,
będzie dystrybuować moc i energię na cały constelar
społeczności .
Groźne światła
Grożą rekonwalescentów , że te światła i pozwalają
dręczyć nas przewidzieć niebezpieczeństwo .
Noc światła
To światło , które towarzyszy wam w bukoliczny chwile i
stanie zmierzyć onieśmiela cię w tajemnicy .
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czerwone światło
Intensywne czerwone
akceleratorów .

światło

i

blokujące

nerwy

szok
Zarpares szok i zanieczyszczeń umysły bez impulsów aż
rozpowszechnionych .
Firma Światło
Oświetlone , co nie zdarza się i ani firma czuje się światło
.
grzmot
Thunder szlifować i rozbicia głodnych odgłosy rozkoszy .
potężne światło
Potężne światła potępić pozostały życie do edukacji
poprzez głosy
promienie
Jak potężny i szarpiący promienie , które tną więzi
niemożliwe związać .
Dim światła
Świadomość , że wnikają w cieniu wielkogabarytowych
wiązek światła .
jasne światło
Intensywnie oświetlania mgły czarnym świetle
Cosmic światła
W przenikliwym i głębokim kosmosie , który łagodzi
zapomnienie duszy .
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Moc światła
Uzdrawiająca moc światła świeci mi włókna przyczyny w
napletka rozpaczy , jestem wdzięczny .To światło
poprowadził mnie w kierunku obecnego ekstazy życia
codziennego , oświecony mi się niedobrze na przyszłość i
nieuzasadnione potem mnie tak grzmot się uboju i miga
jak pozbawiony Dynamite fatalnym przyjemności .
Więc tak utwardzane światłem i ruchem jest utwardzana
mnie i lewej kaloryczne wnętrzności rygor i dokładności
.Nie wiem , czy to światło będzie świecić mi ostatnie ,
ponieważ obawiam się, że nie ma światła energię run .W
związku z tym istnieją dwa bieguny dwóch skrajności
energii .I uderzyło mniepozytywne i uzdrowienia , a
nieczarne i prześladuje .To światło pochodzi od jasności
emocji i racjonalności natychmiastowego i impulsywnego
zmierzchu , bez przejściowych i nieprzezroczystych
zmysłów, nie osadzone uczucia lub przybity .Światło jest
mocne, intensywne i spalić wszystkie swoje promienie na
który go sprzeciwia , dołącz do światła , do zmysłów .
Nie będzie impulsywna energii i siły , złapał talent masz i
wytrzymałość , jak ostrym niebieskim ray i ventilaste
uderzeń gorąca doświadczonych i nie szkodliwy i
wszechobecnych myśli , że prześladować nas jak cienie
bez światła , które pobierają pokarm .Tak, chcę
powiedzieć, że jest światło w was i jest grzmot , burza ,
energii i światła , w zasadzie jasne światło i czysta w
najbardziej prymitywnej postacipożaru , że ogień , który
nas krzyże i karmi nas , a czasami pali nas , więc to życie
sięprzejściowe i przeciwnicy światełka na samego powodu
lub sensie energii , które dają nam siłę i witalność znosić
ich słabe wstrząsy i bez siły , że hańbę i znaleźć
usprawiedliwienie przyczyny ich zaangażowania , nie ma
światła bez energii , a wszystko ma energię ,wszystko ma
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swoje światło i ruch i prąd , jest on sam , zastraszenia i
często konfrontuje nas z dziwnych opłat , które nie
rozumieją , bo nie są one nie diriment śmiał starcia z
innych energii , ale starają się umieścić swoje światło ,
alejest obecny i jak okazuje się, przenika zmysły wzroku i
pokazuje nam jasność myśli ciszę czasów , i jest cichy jak
twardnieje widok i cieszyć się , że inni Inglorious
niepełnosprawności przechodzą przez negatywnych lub
pozytywnych energii,Ale faktem jest , żeświatło niebieskie
ray zastraszenia, ale akceptuje , że energia , która , jeśli
chcesz prowadzić i że prędkość światła ,natychmiastowe ,
drugi, w ułamku czasu , aczas jest chwilowe więc nie
będzie żadnych cięć wramy , aninajbardziej absurdalne
zachowanie , bo każdy ma prawo do energii , dodatni czy
ujemny efekt .Skutkuje szarpiący czarnej Faíska dzieje się
w bieguna neutralnego rozsądku i szaleństwa prowadzi
tętniącej życiem energii i głodny dla przyjemności i
luminarz , więc radzę używać własnej energii do
osiągnięcia do światła i esbaterá palące uśmiech, popiół
,pozbawione ciepła , ale szalony , gdy miesza .Innej
ćwiartce mają Blue Ray z niezakłóconego myśli Bożego
Narodzenia i podkreślił, lampki choinkowe , które
prowadzą nas do szaleństwa .Niebieski Ray zna sposób ,
kierunek, wytyczne i sąd ma do ramy energii i fotony ,
ewentualnych zwarć , ale żywy i impulsywny zawsze
porusza się z prędkością światła , ale nie blue ray .To jest
ta energia przejścia do czynienia przez pragmatycznego
energii , ale nie wylewny obturacyjnych, które
uniemożliwiają nam żyć migawki , zamieszanie i wyraźnie
grzmot wpływa na falę dźwiękową , która produkować
naddźwiękowych prędkości , ale nie tak silny.W
bezpośredniej konfrontacji i przytłoczony jasnych ludzi
zagęścić nieprzezroczyste światła , które zakłócają , co
jest prawdziwe i wydaje nierealne , ale fikcyjne światła
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również jest to moc światła wyobraźni .
niebieski Ray
Rozwścieczony Niebieski Ray atakuje mnie być płonącego
energii , która płynie w uprzedzeń brudne pory i
nietolerancji , że ten niebieski piorun uderzyć .
światło laserowe
To światło lasera przenika niewidocznie przenika doskryte
i niezauważony .Jestmistrzem światła i psychiczna w
założeniach
niezwiązane
skrzyżowaniu
własne
psychicznych .Niepozorne i niewinne przyczyny poprzez
jego wiązki ssania myśli i uprzedzeń z trucizny
właścicielem truciznę i jego antidotum .
Lampa sufitowa
Ten dym przenika światło tajnych szmaty umysł
wspomnienia cofnąć w luźnych szefów kierunku i
działania, działania , że silnik, który chłodzi etap szalonej
myśli powolne i nieskoordynowany massificador cześnie
.Piercing w czasie wolnym jest entuzjastyczny i
dystrybuuje mózg i ekscytujące świateł Deambulante
sieciowych bodźce .

Te wspomnienia są oświetlające poddasze zawsze i
niektóre są zawsze otwarte lub zamknięte w skrzyniach .
błyskawica
Ciepło i ciemnieje i staje się nieruchoma i cicha , ale
zakres i poziom hałasu , kiedy to się dzieje jest tchu i
przytłaczające , że infekuje wściekłość żyć i być obecne
wśród innych świateł i iluminacji , a nawet prosty, ale
uderzające ulotne ciemności westchnień i łamiebardziej
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elektryzujące milczenie .Ten piorun czyści swoje sumienie
naznaczone wydawania wymowne i jęki , które wytrącają
działania
negligenciador
poczucie
własności
jest
możliwość w tym czasie spadł kolejny piorun w tym
świecie .Jasno szary popiół, który to znak ogrzewania
dzikie i silne żelazko tylkopoobijany Zakażenie ostatniej
jasnoszarym i wszechobecnego przyszłości , że nie
zapomnę i tego buntu Ciebie .Pociąć wpływem chwili i
rozchodzi się powoli bolesnym i wylewnie informacją,
kontroluje ciebie , i rzuca cię do studni światła, które
tonie
w
pamięci
nietrzymaniem
moczu
słów
i
rozlewających pragnienie światła .W zgiełku są tlące się
zarzewie ciała magnetycznego gwizdki i miga w swoim
sercu płonącym pragnieniem czegoś , męskiej i męską lub
kobiecą i zmysłową następnie , ten podwójny zniewagą ci
znak jako podwójnej osobowości , które nie otrzymując
nawet
do
jednej
lubdo
drugiego.Te
jasnoszary
ciepłaciemne ifrywolne i mają w swojej ochrony cieplnej
deszczu i pożarł , że rozłożone kontynentów i
ponadczasowej przestrzeni.
W świetle przyjemności
To światło , które atakuje i daje nam wgląd luksusowy i
prowadzi nas do niezliczone przyjemności chemii
przygnębiające i niepokój siedzący tryb przyjemności , ale
nie chrupiący , ale drukowane w naiwnych obcych
twarzach przyjemności oświetlających samopoczucie lub
uczuciowym,Emocje
,
które
czujesz
przyjemność
oślepiania i lśniące i łagodzi skurcze odczuwane przez
nadmiar przyjemności , ten nadmiar , który przekierowuje
nas do innych zmysłów i rozkoszy .Narodziny
przyjemności rozwija i żywi się uzależnienia , które nie
kurczą się i nie ścierają się w przemieszczania się i
szalona przyjemność zaprzeczenie włosy .
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Hypnotic światła
Po omacku odczuwalne w obliczu światła hipnotycznych
uczuć świadków , które obiecują chęć uzależnienia , że
światło , które prowadzi nas do usprawnienia i wierzę, że
jest światło .Dla niego jesteśmy skłonni bez kredytu i bez
długu , stagnacja w hipnotycznym życia transcendentną
ludźmi , którzy oddają się w hipnotycznych źródeł
przyjemności .Imadła że to rave i brwi załadowane
skromność i lenistwa .Transcendentny to światło , które
prowadzi nas do nowych wyzwań w tej samej myśli w
różnych reakcji , te szalone i czyste reakcje od strony
czystej chęci miał światło w jego mocy , aby być karmione
przez nią i napędzane przez luźne kamienie , które
spotykają się jak glina wogrzewanie .
jasne światło
Intensywnie , że światło jest podzielona między
wyobcowanego organów ruchu i oscyluje między dwoma
prostych sposobów , aby rozjaśnić , ale bez żadnego
zasilania , jest samowystarczalny i pozostaje w smutku i
przerażenia hipnozy układowej , która odżywia i rozwija
.Ale świadomie jestintensywne światło gaśnie i samo
transmituje same uprawnienia off .
Psychedelic grzmot
Psychedelic splatają się w zgiełku grzmoty odważny , że
wsparcie i zwiększenie nieprawidłowości , które pochodzi z
faktu , że są objęte tym trovoa- psychodelicznego .Więc
tutaj promieniuje światło bez uprawnień spójne lub
skalach
,
które
byłoby
jedyniepretekstem
do
nieprawidłowości czarnej grzmot , że umieszczanie w
sadzach i pomruków w najdziwniejszych i głębokim
poczuciem powodu absorpcji , ponieważ wykracza poza
zakres i ruchy ,beznajmniej skryty, z pozoru świat
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psychodeliczne światła dotknie kogo , jeśli chcesz , aby
przechytrzyć , lub cieszyć przyjemnościami przesuniętym
barwionych naruszać skośnych kolorach stojących , nie
chcą tworzyć lub zwykłe odpust .Przepojone duchem myśli
fragmentów rozdrobnionym rzeczywistości są ci, którzy
sobie wyobrazić inny świat , z dala od zakłóceń , które
drażnią nas jako kiedy porysować oko , lub po prostu
migać.Ruch ten wyobcowany inny ruch , poświaty i spray
odległe i nieświadomy umysł na prosty fakt byciazajęty
lub gorączkowy .Thunder to psychodeliczny i wypędza
duchy bez nich zamanifestować , jak istnieje ,
jestrównoległa rzeczywistość plotek i bezkompromisowość
jak straszydło i nikt tutaj nie jada dziwacznych
osobowości i aliasy preegzystujących choć istnieje
naprawdę.Dlatego wszystko, co jest nierealne ma
ponadczasową historię, ale ma coś , boi , boi się , że
deportacja w horyzoncie 5 wymiarów, polígonas i
liniowych , ale nie może , a nawet przedmiotem
jakiejkolwiek cechy , jest to cecha jest to, że
półkuleitranscendentny apoteozą myśli .Brak kwiaty lub
rośnie w nitkach abstrakcyjnych pomysłów , dlaczego tak
się rodzą znaki impulsy kiedykolwiek widziałem , a
zdobione , ruchów imitacji i przydatności do chwili , ale
wszystko świadome i minimalnie oblicza .Nie obliczenia
grzmot jest prawdziwy i nieprzewidywalny , że nie
jestprawdziwa spontaniczność , że to absurdalne , aby
myśleć o innych źródeł psychodeliczny energii .Szlifować i
szlifować głowy ongi i ma desvanecestes w żółtych liści i
zjedzony przez bibliófagos , bez wytrwałości zastraszyć
nieaktualne pamięć i wykonane podrabiania i do jego
środka.Otoczony
aparatury
pomiarowej
Przyjmują
rotulantes Abyssinians i śmiać się grzmot z abisyński .W
świetle przeszłości zachęcam do tych, którzy żyją w
świetle przeszłości , umierających z poza inwazji znanych
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ciał niebieskich w istocie się stało ,natychmiast.Ale
wszystko jest jasne pytania, mniej lub bardziej jasne
światło , ale są promieniowania energii, które nie są
zgodne z przeszłości , nawetpoprzedniego mo- ment
.Wcześniejsze
światła
emitują
szkodliwego
promieniowania w ten sposób , ale nie przyćmić każdą
świetlną i promieniowania światła, które chce się zapalić
w każdej chwili , pędu i momentu .Do przeszłości krzyżuje
się z teraźniejszością , moment pędu , po drugie , czy
frakcji , ale nie ma wpływu na jego moc energii lub jego
jasność .Dlatego jesteśmy zawsze na czas, potężnej i
jasnym świetle strumienia ekstazy , które przecina wiatr
w twarz , aż przyjemności wtedy pozbawiony rotacje
intencji wokół przyjemności robi światło lub oświecone
istoty , ponieważ to, co się liczy, to pewne jest moc
lubnapięcie intensywne prąd wyzwala impuls elektryczny,
który po prostu doczekać świetle jego przeszłości , mniej
intensywnego światła , promieniowania z poprzednich
wcieleń , ale to nie prowadzi zasadę światła wywołałoruch
impulsu światła zdemaskowany , żyłdrugi zrzut , po
prostukliknięciem i gotowy składa się w gorzkim światła i
wygląda niebezpieczne i palące spojrzenia zazdrości i
nienawiści , które po prostu czołgać światła z przeszłości i
trzymać się ciał niebieskich z promieniowaniem .Cóż
promieniowania jest promieniowanie i jest to skażenie ,
tak że nic silniejszego niż światła twojego światła w
momencie , w każdym czasie ze wszystkimi bieżącymi bez
promieniowania , ponieważ światło nie jest silniejszy od
drugiego , to jestkwestia promieniowaniai nie przychodzą
do mnie z tych wrodzonych świateł bo każdy ma swoje
czyste światło , spragniony wolę i wyobraźnię i czysty
rozwój energii i tworzenie nowych .Magia , która ma kolor
w jego świetle , odzwierciedlone w odcieniach żółtego
energii słonecznej .W rzeczywistości nie ma wiele światła ,
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jest tylko pozostałością i zrównoważone istnienie ognisk
obiektywizacji , co nie jest zobowiązany do oglądania
.Więc nie jest prawdziwe , jestowocem potężny promień ,
który nawiązuje nam uświadomić .Ale promienie , co jest
świadomość?Co tak naprawdę jest świadome lub
nieświadome
lobarierą
,
która
nie
może
się
zmaterializować za dużo sensie do zrobienia i do
zrozumienia , że wszyscy na czele w tej chwili.Rozpad ten
zmaterializować góry przyjęty barierę i mówią, że są nie
do pokonania prądy podczas gdy w rzeczywistości nie ma
prawdziwych barier .Wszystko jest tak wyimaginowane i
prawdziwe lub nierealne wszyscy żyjemy w tym samym
strumieniu iluzji , siedzibie innych duchów, które nie
wpływają na nas w prawdzie , ponieważ nie ma , a nawet
nie ma bariery między pragnieniem i świetlenieprzytomny
zawsze obecny wświadomy ico - zastrzegamy sobie ,
ponieważ wierzymy w sieci , ale i tu nie ma prądu lub
impulsy , ale są urojone kosmicznych niebieskich
stworzeń , które żyją jak mówi w świetle przeszłości ,
większością głosów , że zdecydował , że światło było mieć
moclub środek , ale potem znowu , którzy są one zakłócać
światło ,światło nie grać notatki na światło i jest
spojrzenie na jej.
naturalne światło
To naturalne , że to oczywiste i naturalne światło ,
naturalne jest, aby spełniać .Niezgodności, przeciwności ,
konflikt , służąc jedynie jako odpusty akumulatorze
postawy i problemy przytomny, ale nie tak głęboko, jak
są one naturalne .Między światłem naturalnym i nie jest
minimalne wstrząsy wtedynaturalne nas otacza i sprawia,
że czujemy się swobodnie i cicho , bo wszystko jest
normalne i naturalne .Powietrza , naturalne radości ,
która nas otacza , że puka i ucieka , a szczególnie
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wzruszające , delikatny dotyk dla tych, którzy lubią kłęby
lekkości .
Światło Energia jądrowa
Silnym źródłem energii promieniuje nas zmienia , zmiany
psychologiczne, które następnie rozważyć dotkniętych
tym energii jądrowej .To tętniące życiem energia światła
rośnie jasne istoty transcendentnej wpływ mutacji i że w
rzeczywistości nie cierpią , ale jakpaw sączy nam impulsy
zajęte i że doprowadzi nas do działania .Zwiększ ten
dynamiczny i klarowny promieniowanie wybuchowe .Stąd
mamy szczyt w ich życie energii , będą środki jądrowe ,
że prawidłowe i zwinąć światło niemożliwe do asymetrii ,
ponieważ jestuosobieniem transformacji sił .I nic
silniejszego niż kolei ta zmiana , która nas porusza i
wzmocnić nas o promieniowaniu .
psychotropowe światła
Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki lub harmonii
lądują i pływak i pokonać te psychotropowe świateł
skrzydła, które fascynują nas i wymieniać się z
rzeczywistością , by być w dobrej chęci , ale jest nadzieja
na zły omen , kiedy wróciliśmy z tego świata , w którym
jako czas przenosi nas maszynyrzeczywisty rozmiar i
zabiera nas do świata fantasy, nierealne lub przyjemności
.Stąd istnieje trzeci wymiar aktywności sensorycznej i
ciemnej energii , patrząc z perspektywy innych crazy
przez złowieszczy rzeczywistości natlenienie i przepływ
światła psychotropowe zyskują poparcie w różnych
perspektyw i ponętnych wymiarach i że ci, którzy
zachowują excel w odcinkach sporadyczne .Opozycje
między realiami świata nic lub świateł lub wynikający z
samej natury są światła .
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grzmot
W gorzkim rozłamu i błyszczące , doprowadza do furii
grzmot , który odżywia ziemię ocalałych amórfica i
przejrzysty świetle .Uchodźcy w ciałach niebieskich gorycz
okazują niepohamowaną wściekłość nasilać tym świetle
lawy i mocy.Burns i podaje światło istoty , które pozwala
zaatakować tych niekorzystnych zaciemnienia w ciemności
nieobecnego światła i podstępne siły i że pozostawia
acalorar przez magmy energii piorunów i zwiększa
szczęście światła .Szczęście wiązek światła istot
nietypowych być.
generator
Miłość generator, generator lub Miłość !
Co paliwa to nie wirtualny cielesnego pożądania , a to
emocjonalna Link przejrzysty całować i spragniony czegoś
istotnego dla rozwoju emocjonalnego i więzi energii
elektrycznej .Generator dostarcza ego i osobowości z
ukrytych
twarzy
w
codziennej
reprezentacji
w
podejmowaniu śniadanie lub kolację , lub wodę, która
zasila energia dnia z dnia na .Brak maski lub szarpiący
myśli, enquadramo nas w rzeczywistości energię miłości
lub miłość elektryzującą energię i ostry przebicie i
przedstawiciel wygląda miłość i samotność , że żyje ,
zasilane przez kabel, który nigdy nie zamyka ,
nieskazitelną moc, aleprawda , na zawsze!Zawsze
elektryzujące chęć zajrzeć spragniony, a niektóre
cierpliwość
wynalazł
monotonię
dni
i
pochyłych
powierzchniach , które reprezentują nic w podłożu
przewody elektryczne są luźne .Warto wybrać się do
wyobraźni silnika wrodzonej i pionierem rzeczywistości ,
ale z dusić chwilowego kontaktu .Kontakt niezbędna do
życia silnika , silnik to być od konsensusu rzeczywistości,
144

a nie być obecne , ale nie zwracając uwagi na innych
rzeczywistości prawie niedostrzegalne do świadomego
pragnienia , ale nie !Nie zawsze jest obecny w sensie
bezpośrednim okazję , więc media nie mogą być wodniste
, ale przesuwa się w myśli generatora miłości mediów i
dostępnych zasobów ;o miłości generatora jest zawsze na
grasują i innych nie- wirtualnym środowisku i
kontrolowane w tym samym bytem oddając , to nie może
pozbawić się przyjemności generuje i rozmnaża się w tych
wszechobecnych twarzach kawałka duszy zawsze chciał
stłumić,Na to nie można sprzedać każdy kawałek energii ,
jak energia jest jednym i wielokulturowym w poczuciu
zadowolenia , satysfakcji , że rozwija się różnych
rzeczywistości , bo są wirtualne i urojone , tylko w
obecności innych osób lub na lustrze ukrył nową energię
regulacyjnychenergii duch neutronów , że są to
prawdziwe zwierzęta światła .Smoki światło może się
zapalić !
elektryczność
Ten prąd płynący przez nas i rewitalizuje codziennie daje
nam siłę i pantomimy lśniące i istoty błędny , tak!Walkers
, ponieważ może to byćsiła światła lub chorych i
rekonwalescentów ucisku , że uwłacza dualistycznej i
opresyjnej rzeczywistości.Nie abatas Cię o tym obecnych
ujemnych biegunów infiltrujących podświadomości i
redukujących głęboki ból krytyczny i opozycyjnej
osobowości , żywi raczej transcendentnej rzeczywistości i
dodatni anty układów chemicznych i powiązanego
chemicznego
ducha
innowacji
i
osiągnięć
,
urzeczywistnienia tegoktóra jest niezbywalna , jak
odpowiadające
Ridas
gorączkowe
podajniki
nie
przyjemność , ale ciągnie umysł do fal magnetycznych
myśli i przekazywania tego .Przekazywanie myśli jest
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prawdziwy i magnesowania i rozwija obwody i nikt nie
może zaprzeczyć, obwody te posiadają aktualne spready
w ponadczasowej powietrzu wrażeń i przyjemności
uciskanych , bo wszyscy zaczynają beta- adrenolityków
zewnętrznych źródeł energii , ale to zwiększyć nasze
pragnienie życia .Dlatego impulsy te wpływają na nasze
myślenie i czasem zdarzy lub rozwój konfliktów w myślach
, ale może przynieść szczęście elektrycznego , żeemocje
bram doprowadzi do rzeczywistości zewnętrznej .
niebieskie światło
Wywołał silne emocje niebieskie światło przechodzi mosty
, schody i infiltruje moc uczuć , która karmi i rozwija tę
potencjalną dowcipny .Z zadowoleniem przyjmuje jego
ultra czuły belki piękno przejrzystości wymownym
przyjaźni, która szukatrochę bardziej niebieski, silniejszy,
bardziej intensywne, a rozwija się w nas głębokie
konsekwencje z konstelacji uczucie i jest wyobcowany w
tym naziemnej fali .Ta moc wpływa ukośne umysły
pozbawione poczucia życia w odcieniach niebieskiego,
turkusu wpływających głębokiej i trwałej przyjaźni , niesie
sobie magiczne promienie szaleństwa i miłośników
rozkosz rzadkiej piękności i tonizująco na niebiesko.Wątki
intensywności zmierzchu ona rozwija i przekazuje energię
i ciepło ochronne zła i zachwyca agonii i ciszy , nie, nie, że
wymyka się i maska nawiązuje nas do myślenia
abstrakcyjnego , to raczejmocne niebieskie światło i
wzmacniaczrzeczywiste i urojone przyjemność, ale to
wpływa i który zawsze wpływa na jej przenoszenie i
skończą się limity dla wewnętrznej i trwałej przyjaźni
.Zakochuje i jak pozbawiony rozumu , ale serwuje
jedzenie do emocji , przychodzi i przynosi przyjemność i
pożądanie cieszy , że przyjemność jest kalorii i atakuje
wszystko i jestszał podniecenia z niebieskim światłem,
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które kładzie się i przewraca abrochaakumulacja energii
zubożających z czasem , ale to nie znikają w tej
przyszłości , czyli zawsze przedstawia to światło ochronną,
która nie pozwala nam rozwijać poziom niekontrolowany
jasnym przyjemności .
przewód zasilający
Żywy nurt niepokoju biegnie przez organy poprzez
przewody elektryczne podajniki nadziei i coś nowego i
niesamowitego , że pozostawia statyczne ruchy , ale z
szybkiego i myślenia życzeniowego .Sparaliżowany
ruch,napięcie wzrasta w opracowywaniu i kontrolowana i
mierzy ruch w dół po schodach , które wiąże nas myśli do
siebie .Czy ta drabina myśli które klasyfikują zachowań,
twarzy i ruchy i ramy my w opadania i wznoszenia
chwilach życia ,światła zasilaschodów bez przystanku
zabierze cię do szaleństwa rzeczywistości panującej w sek
.XXI, energia, magia, stroje , wszystkie z oczywistych
harmonii , ale uważaj na schodach , nie wszyscy
będąruchome schody życia , są ludzie , którzy wspinają
się po schodach , które wznoszą się , a zwłaszcza ktoś
wspiera
,
czy
to
wystarczy
,
czy
jest
tokwestiarównowaga.Równowaga sił jest niezbędne dla
równowagi przemieszczania się i opada i wznosi się do
poziomu każdej istoty , ale nie wszystkie zasługują na dół
lub do wspierania nas na wznoszenia , wysiłku i
wytrwałości jest kluczem , a potem podnieść się na duchu
ofiary ,bez szkody lub przystanków , a ona cię w świetle
istoty myślącej .Brak równowagi sił zewnętrznych , które
mogą dać , kroki są solidne i karmione przez kable nadziei
przybyli do najważniejszego kabla elektrycznego cykl
życia, energii, która zasila ziemię .
musująca światła
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Cai i trząść się , rozcieńcza się i rozwija się w świetle
rozgałęzienia impregnować pragnienie , jest złudzeniem
musująca wygląda całe światło , które następnie runąć w
obliczu rzeczywistości zewnętrznej .Obdarzony złości i
fałszywych sporadyczne szaleństwa musującej pragnienia
jak rozszerza miłości i zanieczyszczeń , zajmuje wszystkie
myśli i mogą dominować i być dominujący , jestwymiana
energii, rewitalizacji szyi , że idzie musowania,świetlisty
treść jest tam.
Świeci niebo
Nic silniejszy niż pragnienie , aby osiągnąć doskonałą
równowagę jasnego nieba , jak są gwiazdy , które daje
życie i przenieść myśli i pomysły lub wręcz chęć do
betonu.Nic piękniejszego niż niebo oświetlone constelares
energii , że odwołania do stałej interakcji pomiędzy
gwiazdami , i moc gwiazd jest wyjątkowy , tak jak mówię
coś mocniejszego niż duszy z podświetlanym niebo woli i
chęć
zmiany
i
interakcji
i
dotykuGwiazdy
namagnesowania myśli .
Odpływ energii
To mnie przeraża , jak energia znika w dymie bez
płomienia , czyli nie chce interpretować rzeczywistość
miki COS .Jestem rozczarowany, gdy żywotne energie są
tłumione przez zakwaterowanie i krystalizacji uczuć jest
niewątpliwiemaski poprawności politycznej .Duszo czystej
energii zamienia cię w magii i leci umysły , które nie mają
impulsu prądu prawdziwych faktów i zmiany rzeczy
zmieniają się kroki i cykli, które przechodzą i rozwoju , ale
nie w sposób, strachu iz sofridão uczucia .Uwolnij się i
rozszerza , a szczególnie cierpią życia mutacja , tę zmianę
, która napędza nas .
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Światło życia
Zalane szaleństwo namiętności .Dlaczego instynktownie
kochają i chcą być kochane pasje i rozczarowań otworzyć
kilka złudzeń .Iluzji i kochaj mnie skupić i skoncentrować
się na całym metodologii miłości prawdy, która przebija
żadnego fałszu .Naga na boisku ukochanej mamy do
czynienia z prawdziwą tożsamość jest , więc być
kochanym wymaga namgłębokie sumienny , dlaczego jest
kochany , a jednak nie jestkonieczne dychotomia dobry
gust odwzajemnić i miłość też, to domniemywa się
dialektyką1 + 1 = 1 , jeśli logicznie nie można niczego
cieszyć .Więc logicznie 1 + 1 = 2 , poprawne,
alezachowanie nie będzie owocne, jeśliwynik nie
jesttechniczne tie postaw i wartości i zachowań w ogóle,
tak, że to nie jestwielka pozycja w środku kochania
.Rozumieć i jest to prawda tylko źródłem przyjemności ,
albo być indywidualistami lub inne działanie ma na skargę
jako prawdziwą wolność .Cóż , nie żył wystarczająco
pokonać następujące kroki , logiczne ani nielogiczne
będzie kryterium dla wielu z was , chcę być absolutnie
pewien , więc wyobrażam sobie mnie w dupę od czasu do
czasu , a dzisiaj nie ma prawie osłyjako takie , nie są
raczej sztuczne osły, którzy oszukują , ale kto naprawdę
umysł powstaje czasem w tej roli , podejmują własne
wnioski .Nie jestem tutaj , które , nawiasem mówiąc o
głupstwa mają lęki i postawy , które nie uzależniają od
szalony jest tylko w pewnych okolicznościach i kiedy
oceniana przez innych, czyli często zależy na " siedlisko "
.Przekierowywanie część tego rozumowania to chcę
powiedzieć , że jestem szalona , zakładam , że się
podobało , a co za tym idzie wiele osób , nigdy nie
jesteśmy zadowoleni , chcemy więcej miłości i więcej i
więcej ... dlaczego tak wiele miłości ambicją jak zadać
pytanie .Retreat mówiąc następujące, wszystkie są za
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darmo do popełnienia szaleństwa w miłości , jesteśmy
narażeni i często manipulowane .Chcemy wierzyć , że to
prawda, że miłość , dlaczego, dlatego, że był kochany , że
uczucie, które budzi sympatię i wyzwala mądrość życia
,akt miłości i przekazuje tę miłość jasno i spontanicznie ,
chcę powiedzieć, bo mam prawo być kochanymbo wtedy
kochają i dają światło do życia przez jednego wysiłku i
kierunek na ścieżce bez łez i bólu .Zapraszamy na
wspaniałe samopoczucie , który przedstawia Państwu
maksymalną rodzica energii .Lekkie sztuki belek
Podświetlenie Układu Słonecznego się , wierz mi .Nigdy w
horyzont przechwytuje światło miłości , ponieważ
rozprzestrzenia się przez kontakt , rewitalizujący
stymuluje te energie .I rosną , arównanie jest 1 + 1 + 1
+ 1 + ..... = plus nieskończoności .Cóżkochający sił pola
magnetycznego , życie uwodzicielskiej i przyciągnąć
pragnienie poznania , i zaspokoić pragnienie lub po prostu
cieszyć .
stowarzyszenia energii
Światła: ciepła : słońce : Moc : segregacja : ślina : kiss:
podział : uczucie : radość : party : Urodziny : Data
urodzin : Wiek : Wiek : cierpliwość : wytrwałość :
Conquest : Ofiara : Ból : Leczenie : Medycyna: Zdrowie :
Witalność: Energia :moc : impotencja : frustracja ,
smutek : strata : zawroty głowy : głowy : crazy crazy :
Szpital : Szpital : pozbawienie : pragnienie : pragnienie :
Kupię : zwycięstwo : zwycięstwo : Bitwa : wojna : śmierć
, utrata Zniknięcie : no: samotność : myślenie
:utworzenie : wynalazek : kłamstwo : okrucieństwo :
niemoralne : kara : kara : upomnienie , grzywnę : Policja
: Ochrona : Bezpieczeństwo: stabilność : bilans :
nierównowaga : nieprawidłowe : choroba : psychiatria :
help: terapia : kliniczne : Wtrysk : pielęgniarka : morfina
150

: Drug :iluzja : rozczarowanie : lęk nerwowość : Napięcie:
walka : walka : Fighter : Zwycięzca : wyścig : Konkurs :
adrenalina : strach : strach : wątpliwości : pytanie:
pytanie
:
odpowiedź
:
pytanie:
ciekawość
,
zainteresowanie ;zadowolenie , przyjemność, orgazm :
uczucie : Sumienny : odpowiedzialność: winni : winni :
niewinna : GRATIS: Wolność : sprawiedliwość: uczciwość
: prawdę , szczerość , przejrzystość : Invisible : Unreal :
nieistniejące: wyobraźnia : kreatywność , sen : snu :
Reszta : pokój :uspokoić : Quit : stop : znak : symbol:
Rysunek : Ołówek : gumy : Opony : Droga : Podróże :
Transport : Pociąg linii : Igła : pIN: Szycie : Operation :
Interwencja : zmiana: Transition : krok : skalowanie :
Klasyfikacja: Główna :terminy : słów, fraz : dialog :
komunikacja : wyrażenie : demonstracyjne : prezentacja
: Wstęp : wstęp : wstęp : Książka: Arkusz : Drzewo:
przyrody : wiatru: Klimatyzacja : Widok na morze: ogień
: ziemia, układ słoneczny : energii : światło : mocy :
rayniebieski :)
remonty energetyczne
Mieszka niezadowolenie z satysfakcją
Dobrobyt Światła
Jestem wszystkie kolory pomalować swój świat
paraliżujący światła
Coś nas nie powstrzyma , jeśli chcemy , aby kontynuować
, ale dlaczego zatrzymać jeśli jest to działanie, które
rozwija się i generuje emocje, doznania i bodźce , bo gdy
ktoś odpowie na nas i reaguje działania moi przyjaciele,
cierpliwości
i
inteligencji
, aby zrozumiećinnych
konfrontacji ból.To jest pytanie , dlaczego darmowej
energii , które paraliżują nas, tak jakby były dzieci bez
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odpowiedzi .Odwaga moja droga słowoaby oceniać i kto
będziesędzią powodu, który może być normalne i
nienormalne ... nikomu !Wszyscy mamy wiarę i mam
wiarę w tych, którzy mają wiarę dać , że przypadki
niepokoju woli i wszechwiedzący i tego pragnienia , ale
jako harfy , że nawiązuje i wymyka przekazuje dźwięk
syreny z halucynogennych echa.Nic więcej niż relaks i
słuchać mamy dwoje uszu i jedne usta , aby słuchać dwa
razy tyle co mówimy , a milczenie jest działanie , a nie
naiwne lub niekontrolowanego , mało odporne są próby
milczenie może być nawet okrutne , ale odpowiedzi na
wiele kwestii subiektywnychi ciszy jest cichy , ale może
funkcjonować jako doskonały broni pragnąc impulsywność
i niepohamowanego pożądania więc uspokoić i słuchać
słuchać ciszy w tobie!
Jeśli pewnego dnia byćodległość
Jeśli pewnego dnia byćodległość , będzie niszczyciel ,
straszne, głośno , czy był nieustępliwy jasny, piękny ,
promienny i energiczny ... Każdy ray ma jak ludzie różne
właściwości , różne tryby działania, inne światło , czyli
każdy ray /być unikalny i ekskluzywny .Cóż , gdyby
pewnego
dnia
byćodległość
przynajmniej
było
oryginalne.Każdy ray ma formę działania , jak w każdej
chwili ludzie , że akcja w czasach powstaje frakcji.Czy
jesteśmy działając na belce / być , możemy zmienić
kierunek i cel .W odniesieniu do celów i po raz pierwszy
będę wzywać imienia Pana Boga , pewnego dnia pojawił
się mieć przekonania i wiarę konwersacje z Koranu
naśladowca , który opowiedział mi następującą historię ,
które opiszę : lubisz gry na danyręce i gwałtowny prosić
Boga, aby opuścić to maksymalny wynik i opuścił
obchodzi .Moja drogahistoria sprowadza się ostatecznie
zwolniony , ale które informacje ?Ale oprócz tej historii
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Chcę wam powiedzieć, że mamy akcję i promień / działać
w środowisku , a każdy rzuca kośćmi z energii / kształt /
zachowań .
Nauki ojca absolwentów w świetle życia
Dziękuję ojcu, ten wkład do moich nauk , a także
...wszystkiego po trochu ... , że jest to, jak my ...
powstaje, gdy jesteśmy wrażliwi na życie ... Na wokół nas
... z czułością do wszystkich
światło odblaskowe
I reflect'm po prostu szalone
jasny rano
Jak dobrze, więc obudzić się w moim świecie , z kanarka
śpiewać , ryby pływać i drzewa oksygenatów .Ofiaruję Ci
moje wspólników : kufle Kanaryjskich zachwyca swoim
śpiewem.Smartie rybki i ślizga się po wodzie .Abonsai
Amazonki , która oddycha i inspiruje .W tym trzy
błyszczące istoty i inspirujące mojego świata, posiadać
więcejkuli ziemskiej w oknie, które łącznie daje świat , jak
to było 20 lat temu , tylkoprzykładem unii nadal istniały
rep .Socjalistyczna Radziecki .Mam też dwie róże pustyni ,
zarówno w składzie przez ziarna piasku w czasie sprawia,
że na pustyni mi wyobrazić zjednoczonej świat , na
świecie są te róże jeden w oryginalnym kolorze , które do
mnie oznacza, wytrwałości , a inny pomalowane w
mocnych odcieniach zielenisymbolizuje dla mnie nadzieję
.W moim piśmie świata , myślę i czuję się tak, jakby w
spokoju .W idealnym ciepłym środowisku i jasne rano
napisać jakąś kochającą duszę tutaj , którzy chcą sobie
wyobrazić wzrosła o stypendium .
200 dni z " wulgarny " Maurów Filipe
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Obudziłem się w innej rzeczywistości niż zwykle i zbadane
kursy pisania rar przez tę książkę by poszerzyć moje
samopoczucie .
Zastanawiam się , w jaki sposób przekazywania myśli i
zrównać go do światła i jego mocy .
Jak wszyscy myślą o różnych perspektyw trzeba się do
łańcucha .
Dusza ma niepokojących momentów .Sposób, w jaki
patrzymy na siebie , nie zawsze jest naiwny .
Energia rozszerza .Niespokojnych umysłów z wykroczeń
są utrwalać.
Głosy w zgodzie brzmi głośniej niż głosem .
Te słowa są wyrazem sztuki .
Od tego momentu nie będzie inspiracją .Bicie serca ma
swój rytm , który rozszerza żyły .
Represje odbywa się ukradkiem .
Wszystkie mają swoje q.Wszyscy myślimy o złu .Czasami
każą nam zamknąć.
Wszyscy myślimy .Wspomnienia nie zawsze są obecne .
Nie pratiques nienawiść dlatego, że jest zły.Nie wszystkie
czasyszans w odpowiednim czasie .
Czasami po prostu dlatego, że cierpią .Wszyscy mamy
wolność słowa .
Nic bardziej uczciwy niż prawda .Mam kilka form ekspresji
.
Bycie dobrze jest mieć równowagę .
Bilans

jest

rutynowym

cyklu
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.Będąc

nerwowy

jestnierównowaga .Ludzie uwielbiają komentować .
Wszyscy mamy czystości .Słońce jestźródłem energii .
Powszechną miłość rodzi współczucie .Nienormalne to nic
się nie dzieje .Wszystko zapomnę , kiedy chcemy .Nie
zawsze są kilka perspektywy .Bardzo niewielu pomysły
przekonania .
Tam
rzeczy
nieodwracalne
niesprawiedliwości .

.Wszystkie

podlegają

Miłość jestźródłem przyjemności .
Zawsze sam i chronione .Są ludzie , którzy nie lubią
myśleć .
Świadomość jestlatarka , która wyjaśnia nam .
Wszyscy mamy wady .Czasami mamy obawy.Wszyscy
mówią głupie rzeczy .Nie piszę dla każdego.
Wszyscy mamy coś, czego nie chcesz , aby pamiętać , ale
dobrze jest wiedzieć , kiedy jesteśmy smutni i zawsze to
przyznać i niczego nie ukrywać .
Wszyscy mamy luki .Wszyscy czujemy przyjemność coś.
Przyokazji czai otwiera drzwi dla niego .Nie czuje poczucie
względem siebie .Nikt nie ma nikogo i tak mają wszystkie
uprawnienia , aby błyszczeć .
Przyjaźń jest zawszedobra
kolejnym siebie .

zasadaprzyjacielem

jest

Śledź swój instynkt widaćpozytywne.
Wszyscy możemy być kochanym i kochać kochamy to
generator światła .
Gdy jesteśmy kochani powinniśmy szanować sentyment .
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To jest miłość i zwiększyć wskaźnik urodzeń.Zawsze ze
słowami w skrzyżowaniach gier .

odzwierciedlać !Przechwytywanie jest nauka !Chwyt jest
prawda!Wykonaj siebie !
Ja , ty, on, my, oni są!Wszyscy do mnie !
A ja ich!A oni są z nami !
I po tym wszystkim kim jesteśmy?Jesteśmy dlaczego
istnieje!
Istniejemy , ponieważ zostaliśmy stworzeni !
Kreacja poprzez projekt !Światło życia !
Lekkie wzoryWyobraźnia i rzeczywistość !
Dualizm między tym, co chcemy, i to, co jest w
rzeczywistości !Fakty są interpretacji rzeczywistości !
Rzeczywistość wokół nas !Siedlisko , gdzie zostaliśmy
stworzeni !Oznacza to, że zmienia się z nami!
Transformacja / mutacja !Innowacje i zmiany !Zmień cykli
kroki !Faza przejściowa !
Bariery przejścia !
Pokonanie cykle i pokonać trudności !
Utworzony i urojone trudności lub rzeczywistością !
Trudności / problemy interakcji między podświadomością i
świadome !
Świadome

i

osiągnięcia

!Nieprzytomny
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i

projekcji

!

Projektowanie mnie !
Istnienie !
Istnieję wkrótce istnieje!Jesteśmymnie !
Świat !
Świat ,zwróciłem się nad nami!Działamy na tym świecie, a
oni nas!
Działam w ramach Ciebie !
Jesteś obecny na nich!
Są na świecie !
Istoty świata !
Istoty, czy nie !Żyjących czy nieożywionych !Wytwarzają
światło światło przechwytywania !Energia światła !
Moc energii !Moc jest pragnienie !Pożądanie jest chęć !
Chcąc jest prawdziwe!
Wszystko, co możemy osiągnąć prawdziwe!Real fakty i
zachowania !Zachowania są działania !
Akcja jestodpowiedzią na świecie!Świat w działaniu jest
przemiana !Transformacja to zmienić !
Zmiana jest prawdziwe!Zmiana jest stałą pragnienie !
Stale jesteśmy w EnCalcE z chęcią !
Pragnienia można uciskanych !Nie wszystko, co chcemy
na świecie !Niezadowolenie !
Z tego, co mamy , a nie tam!Brak nierealne!Myśl nie
faktyczny !Nie faktyczne nie osiągalne !Rozpacz nie
osiągalne !Rozpacz cierpienia !
Cierpienie to nie jest !
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Co istnieje nie przyciąga pragnienie !
Jeśli chcemy , co nie jest tam!Nie osiągniemy szczęścia !
Pragnienie szczęścia spełnienia !
Niespełnienie nieszczęście nieosiągalnych pragnień !
Nieosiągalny !
Do depresji !
Depresja stan psychiczny , że nie jest wykonywana.
Nie zrobił , a nie faktyczne nierealne!
Na świecie istnieją nierealne fakty tam !Siły i zdarzenia,
które są domniemane w świecie, który nie jest w zasięgu
ręki !
Nie osiągalne jest duchowe !Duchowe jestsposobem na
mnie czuje !Wszyscy żyjemy w duchu !Duch /
predyspozycje
Motywacja coś, co napędza nas!
Impuls do działania !
Działanie na innych !Ustawa , Akcja !
Inne nich , oni przychodzą !I w porównaniu z nimi ( świat)
!Świat społeczny !
Uczenie
zachowań
!Zajęcie
wiedzy
!Znajomość
rzeczywistych faktów !Broń wiedzy wiedzy !Przekazywanie
wiedzy !Wśród nich I świat!Wiem, że świat jest w nim być
!
My sąświatowej wiedzy !
Każdy z nas ma jakąś wiedzę !
Dzielenie się wiedzą jest , aby dowiedzieć się !
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Uczenie się jest na żywo !Live jest do komunikowania się
!Raport ma dotyczyć !Związek jest do współpracy !
Interact jest działanie na świecie!
Działając na świecie obraca się !Przemienić świat poprzez
wiedzy rozwija !
Evolve jest mieć wiedzę !
Wiedza jest wiedzieć, kolej !Przekształcania wiedzy w
świecie !Wielokulturowe mądrość !
Nieskończona mądrość !
Nieskończony nieosiągalny !
Być mądrym jest utopią !Utopijny jestchęć osiągnięcia !
Będzie!
Will jest wewnętrzna siła !
Wewnętrzna siła jest ja !I przekształcać świat !
Świat jest przekształcony przez nich .Oni zmieniają świat!
Kogo
przemienić
sprawiedliwości !

świat

!Przez

rozum

!Powód

Sprawiedliwość równe prawa !Prawa tylko dlatego, że
będziemy do mnie !Obowiązek nich !
Powinniśmy być fair w stosunku do świata !
Ustawa o świadomości i realnej podstawy !
Działając z Świadomości z nierealnych faktów !
Unreal fakty wyobraźni
Wyobraźnia wzoryCo nie istnieje, jest tworzony !
Tworzenie potęgi wyobraźni !Będąc w stanie stworzyć ma
być wolny !Wolność to wiedzieć !Aby dowiedzieć się do
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gry!
Do interpretacji jest wziąć !Weź jest zaangażowanie !
Zaangażowanie
jest
przymierze
!Przymierze
to
przysięgam !
Jura jest lojalność !
Lojalność jest prawda!
Prawda jest jedna !
Uno ja!
Mamy jeden świat !
Jesteśmy im, że cię .Istoty .
Wzrost jest mecz.Być jak tam jest.
Istnieje realne fakt.
To jest rzeczywistość , że istniejemy i jesteśmy wświecie !
Świat istot żywych i martwych !
Świat staje się dla mnie i dla ciebie i dla nich .
Świat się zmienia !
Evolve jest bardziej kompetentny !
Jako kompetentny jest mieć wiedzę !
Wiedza jest wiedzieć !
Wiedza jest doświadczenie!Spróbuj to czuje !Uczucie to
wiedzieć !
Tylko czuję , kiedy go doświadczymy !
Tylko wtedy, gdy próbowaliśmy !
Wolność Opcja doświadczyć tego, co chcemy!
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Prawo, obowiązek być przestrzegane !
Nie chcemy , nie wiem !
Nie wiemy, nie przekształci się !Zdobyta wiedza !
Poszczególne samych świata !
Nie wiesz , chcesz spróbować jeszcze jedno pytanie mnie
!
Porywy w oparciu o doświadczenia z siebie i im !
Istnieje błędne rzeczy odlatujący innych doświadczyłem !
I to jest zdrowy rozsądek , że nie są dobre !Powszechna
sens życia !Mądrość życia !
Wspólne doświadczenia !
Zdobyta wiedza !Poprzez
przekształcenia jest !

interakcję

,

współdziałają

Świat jest interakcja !
Jesteśmy wświecie !Świat am ja, ty , my, wy, oni !
Udostępnianie , przyjaźń !
Przyjaźń współudział !
Wspólne wartości !
I tak samo na kilku węzłach.Społeczeństwo jesteśmy
.Wszyscy mamy przyjaciół!Między nami, możemy działać !
Działając między nam, że wpływa to!
Onświat !Podział świata !Transformacja !
Nowa transformacja Ja , my, oni , ty!Nowy świat .Nowa
rzeczywistość .
pragnienie
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Pocałuj mnie ... tak jak ci, wiesz ? !Daj mi buziaka ukryte
, takie jak te , które surripiá- siebie, gdypragnienie
wzrosła daje mi delikatny pocałunek tych znasz !!Słodki
cię poznać !Ja cię pocałować moja
bezsenność
Nie śpię , bo nie chcę spać , ja chcę żyć .Tu
jestprzeszkodą, która nie pozwala mi zasnąć .Będę oczy z
bezsennością
Cień Wilk Caricuao Cień wilka zaginął , ale znaleziono
.Chronione, ale tylko z wyboru.Karmienie zręczności
stałych chemiczne i drukowane rozszczepialne h20
.Czystość własny cień nurkuje przygody i miał lądowanie ,
Caricuao .Jak wilk był chroniony , ale postawy sam,
zanurzone w pozornej samotności .Dziś piszę z Caricuao
wilka konfrontuje jego świat i zinterpretować go
.Przyjaciel niezależne żyć bez ich dzikiej przyrody , ale
początkującym charytatywneżycie zarodków w Caricuao
gdzie ukończyłem ma lojalnych młodą krew , uczciwy
zwłaszcza charakter nieustraszony , ostra w jego istotne ,
ale
sprawiedliwy
i
szacunku
dla
swojego
przyjacielatowarzyszem i przyjacielem .Tak wierny
towarzysz podróży i współudział zawsze interpretować
ciepło i ciszę .Mieszkałemna tyle mało, aby wiedzieć,
cienie na ulicach i Caricuao Cª .Ale widziałem wilka
odwagi i założył głupi i ustawowego linku przyjaciela
powiernikiem o swoją wolność .Jeśli jest jedna rzecz,wilk
miał była wolność , ale był sam, sam !I za darmo!Cień
Wilk extrahuman świecące energii w ich sposób bycia .Z
jego szczekanie nałożone jego niezależności dziczyzny
charakteru genów .Postanowiłem podzielić się swoją
dorsza i duchowo sam Wigilię z wilkiem czy raczej wilka
cień Caricuao w tym samym czasie wolnym unisono
bratersku połączony przez jednego naczynia i ich
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drinka.Jesteśmy sami z wyboru ?Claros mogą myśleć, jak
sposób natury .To był prezent dla mnie to Boże
Narodzeniewilk Caricuao , ale dziki za wrodzoną
genetyczną ciągnie Cię środowisku ich chromosomy w
swobodnym
stanie
czystości
uczuć
w
ich
naturze.Enigmatyczny jako sposób życia , ale napędzany
żądzą życia i cieszyć się samotny , ale wolną rękę żadnych
ograniczeń i obciążeń .
Ja i cień wilka są przyjaciółmi , ale nietypowe w sposobie
pracy w niekonwencjonalny sposób innego przymusu , są
wolne od matki natury , a więc rosną i co wywołane
przeniknąć nas .Klub Havana jest w samym sercu
szaleństwasamo pragnienie rewolucji i uwzględnienia
naszej istoty , tutaj jestwolny, ale samotna pakt z psim
instynktem współpracy .
Z całym szacunkiem , niech ci ty i ja !Co myślisz o mnie,
a ja ciebie?Jestem wdzięczny za to, że mi czytać , może
rozumieć !
Podjęcie rozważań już czytać mi już zajęli uniesień co
najmniej wymowne opakowanym prezent na godzinę
prawnej już pasterkę lub gry koguta , który jeststraszne
pytanie! ?
Odbicie w zrozumiałej komunikatywnym ekstazy do
minimum i samo milczenie echa , które oddziela nas
.Dzieje się ból słowy , nawet w prostym odrzuceniu
spalania .Przeszkodą nie do pokonania fizycznie , ale nie
przez chemii hormonalnej i duchowego być jasne .Ciała
niebieskie atakują nas do rozkwitu bratek .W
poszukiwaniu miłości koniczyny , bo bogactwo polega na
zrozumieniu istoty i wielostronne zawsze coś dodać do
tego widoku .Kolejny dodatek ,jeszcze bardziej zwiększyć
tę chęć współczuciem i delikatnością , że wygnany nas na
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reprezentatywnej
samooceny
w
mediach
społecznościowych .Zobacz perspektywę jednego siebie i
niepodzielne , nie alie- w jakiejkolwiek woli więcej życzeń
, które pojawiają się w kręgu .Ten krąg złota , wojnę
dobrej wierze i lojalności i szacunku , głównie z powodu
nie istnieje.Jesteśmy czyste i dzikich w ustawie , tak , i
nic więcej ode mnie , którzy egoistyczne tylko być więc
zawsze atakuje drugiego z ich punktu widzenia .Zapalenie
umysł zdolny do prostej wymiany myśli , to jest pilne
odwołanie się do zdrowego rozsądku .Gdy dajemy lub
przynieść siebie zdrugim.Nic bardziej trywialne odrzucić
to, czego nie chcesz , to proste .Miłość i miłość jest raczej
czująinne , a nie mnie .Konstruktywna postawa związku
między nas istot , cierpi na harmonii , że mieszkają razem
z innymi istotami .Wydrukowano w instynktowne
zachowania myśleć tylko o mnie , potem na mnie , a teraz
mam
ponownie.Konflikt
,
ponieważ
jeden
jest
przekształcona ja i nigdy nie wiemy, jak wiele samych i
musimy znosić poddać sięnawzajem.To rodzaj przyjść do
nas , która jest zawsze otwarta .Uwaga UE do siebie , że
jest się z wami i przycisku w jaki poziom egoizmu są
.Cóżpancerz kiedykolwiek nie - bycie tak że- krzyki przez
TU , które istnieją i które są bardziej UE UE klikając w
zbroję .A potem , jak się twarzą w lustro i być widoczne
tylko siebie , co istnieje , ponieważ wszystkie UE były żewoła pelo w ue świat .Albowiem my sami, a następnie ,
kiedy chcieliśmy prosić torysów tylko z powodu egoizmu
kilku UE przeciwko UE .Samotność to słowo bardzo miłość
do siebie ma , ale to nie stworzyć bardziej cię
kocham.Miłość : ja i ty omnia vincit amor miłość wszystko
zwycięża .
Och , gdybyś wiedział, chciał i tam, że wiesz i dlaczego
nigdy nie powinno się to marnotrawstwem niepokój ,
ponieważ jest to poważna i tęsknota pochodzić od tego
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czasu nie widzę lub dać jako idealny byłbywyczyn , który
przyszedł i przynieść trouxesses nawet nie pojawiają się
na Oból i nie chcą władzy , ale nie można chcieć Życzę
spotkaniepunkt jest więcbardzo kolorowe życie ma wiele
kolorów , które wprowadzone mi kufle nie powinno być
tutaj obok mnie, nie widzę róże ogrodowe kwitną i spadek
białe płatki lapse tęsknotę ipragnienie, nigdy nie jest sam
, ale zrzucić Jestem tu jesteś tam i chciałem cię tutaj i
Twoje piękne brązowe oczy są jak oliwki morze je tylko
wtedy, gdy myślę o tobie przypominają mi się obudził ,
obudziłem się wyszedłem bez ciemności znalazłem sobie
tęsknotę iOwinięty pasja pragnienie we wszystkim, co
widziałem i pamiętać silne pocałunki , uściski mocne
wszystko co dał i nie otrzymał i zapytał pojawiły
odrodzenie bycia , a nie pytać się w miłości bez bólu
widać , że szkoda że nie pamiętał wszystko ico dał mi było
wszystko mogli już nalegał otrzymała miłość , troska,
współczucie, zamiłowanie do wszystkiego, słowo nigdy nie
mówi nie do wolnego serca i tam czeka , aby dać to, co
jest proszony lub darowizny jest prawdą, nie jest dać ,
bezwniosek lub wymagać , jeśli nie słychać non części ,
daje wyszukiwarki, aby znaleźć łopatę eliksiru i skarb ,
który nie ma sobie równych , tylko skarb , który nie jest
złoto jest trwałą miłość i wiedziałem , co chcę , ale nie
powiem ci obejrzałeśbyło coś głębszego , coś widział , ale
nie przetłumaczone byłozasilania bez urodził , nie widząc
rosła we mnie mi się podoba i napisałeś , i nie widzi tego,
co rośnie we mnie była miłość , to byłocoś, co chciał , ale
nie miał , ale szkoda rzeczywiście kochał , jak mu się
podoba , aby zobaczyć jak rośnie do zmierzchu wszystko
dzieje się bez strachu , bez drży bez obawy zasypianiem
do ogrzania samotność jako strony pod sercem tam przy
oknie nie widziszale spotkałem , czułem zapach był
tozapach drzewa sandałowego i jaśminu słuchał , ale nie
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słychać jednak sobie sprawę, nie było tam i poznałem
wczoraj było to samo , ale dzisiaj było inaczej piła ,
zapach i słyszał stanął twarzą w twarz unikalny było
cośspecjalne boli mnie i to było niezbędne oddychał i
wdychając powietrze dla Ciebie , nie widziałem cię , nie
być odczuwalne i nie był koniec , ponieważ tam, daleko,
ale to zapytał mnicha , aby pokazać się do przodu, w
przyszłość i domyślił się, żebyliśmy tam w tle, w oknie,
aby wyglądać , nie widząc cię bez daje zaangażowanych
się z powietrzem prowadzi do morza dał ci poznać zapach
morza mokrej oddychaniu i radość była tym, co zobaczył
morze , piasek,wilgotne powietrze , ale oddech .
Zapalam papierosa za papierosem w zamyśleniu i cieszyć
harmonii między bytu i myślenia przedmiot sprawia mi
wędrować między rzędami i przepływów w myśli idei i
celów interakcji między pisarzem a czytelnikiem nie
czytam przewód do bezpiecznika , co napisałem , to
dziwne, ale znam kogoś,czytaj dlaczego tak jest , osiągnie
to, co chcę przekazać lub być niejasne papierosów
wyszedł i myślę, że będzie dla mnie ? !Nie wiem , ale ja
piszę jakoforma duchowego i intelektualnego wyzwolenia
sprawia, że dobrze życzę moich czytelników jest treść i
dobrze, że zdecydowaliśmy się na inny rodzaj pisania
ostatnio więcej concrete'm nie tyle światła i energii , ale
przez miłość i zrozumienie odbiorców , umysłMiłość głośno
miłe słowa dla kogoś, kto lubi czytać coś bardziej
kochający , mądry i jestem z otwartymi ramionami, aby
miłość, zaufanie , bez konfliktów i bez pragnące być
ambiwalentne w moje słowa , że jestem bardziej
bezpośredni i konkretny chcą odnieść wrażenie , że
uczucie
,
które
jednoczydlatego
czytelnik
z
przynależnością pisarz chce być , co ja zawsze były
spontaniczne , ale odwołując się do przyjaciół uzgodnieniu
słowa między literami , które układają i zdań formy
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zawsze połączeń , i bardzo realną nadzieję na myśli
mówiąc, przepraszam medytacyjne zwrotów , jeśli
uważam, ale to jest dobre do myśleniajeśli tylko
naabsurdalne jak to jest coś, co istnieje tylko powiedzieć,
że również w ten prosty sposób lub formę poprzez
wspólny dla wszystkich mauretańskiej Filipe niezwykłe
czytanie mi, że nie jest tak powszechne, apatia , aby
przeczytać to, co piszę , a ja przyznaję ,czytałem trochę,
ale kiedy robię to dla mnie również sprawia mi , że to jest
moje wyzwanie czytać i nadal czytać i myśleć .Jestem
wdzięczny i szczęśliwy więcej niż myśleć, że ktoś myśli,
myśli !Może nie czuję Czuję się jak deszcz nakamień
wchodzi otwory chodnik są zjednoczeni w piasku i ziemi
trudnym i wymagającym połączenia Brak miejsca , nie ma
miejsca lub inny kamień oto skutecznej relacji kamień ,
ziemia , piasek chodził na nich tak sąinterakcja między
zimnymi kamieniami relacje z lub bez piasku lub ziemi ,
ale zjednoczeni z ręki murarza który dołączył i
udoskonalany miłość całej ziemi powinna być zjednoczeni
jako bruku Mason jestczłowiekiem , który łączy różne
kamienie i nie skręcić sercakamień , ale uczucia
plastyczny na każdy inny element powinien byćzestaw
elementów, które razem można się masa lub zużycie
czasu śmie zniszczyć wycieczkę mamy chodzić tak, są
ludzie cierpią największe obciążenie ważne , ale jeśli
dołączyłwpływ jest mniejszy wyżywienie-tinny kawałek z
miłości miłości będzie piasek i brud , który nas jednoczy ,
bez słabych punktów , po prostu nosić zminimalizowane ,
jeśli wszystkie elementy są ze sobą i dobrze brukowane
człowiek doskonali swój kamień i dołącza reszta razem są
silne i sąodległe i solidne sposób na całym świecie jest
coś, co nas łączy typu lego oto nierozerwalny twierdzę
wszystkim zjednoczonej i bez skazy , jeśli każdy kamień
cierpi nosić nic prócz piasku do wprowadzenia kamienie ,
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jak ludzie mają całe życie jakokamienie mężczyzna
otrzymuje ze względu na zużycie i trwałość są małe
kamienie , duże i tak więc te, które mieszczą się w
naturalny sposób inne, które są niezbędne lapidarium
jestczłowiek na ziemi będzie formowane , aby pasowały
do prawidłowego miejscuwidok z puzzle , gdzie wszystkie
elementy pasują do siebie , więc każdy ma swoje miejsce
i są nie mniej ważne niż inni być zagadką bez zdjęcia
wszystkich zniekształcone części są potrzebne w świecie
planety Ziemia potrzebuje wszystkich mężczyzn ikobiety
nikt nie ma nic , wszystko ma sposób , jak żyć tu i
połączyć z sobą jest ogromne puzzle ziemi żyjemy i są
połączone ze sobą , nie wiedząc, ale grać kres układanki
więcej praw , inne krzyweale to jest naturalne, że
wszystko pasuje przecież , że chcemy ścieżki chodnik jest
harmonia między ludźmi , którzy działać razem w tym
samym celumiłości i połączenia między rówieśnikami , jak
możemy zdefiniować siebie , gdy inni nie pokazują
atmosferę i nie mów prawdęuczucie to jest coś do akcji , a
jeśli to boli żyć również dzielić koszty , ale dlatego, że nie
rozwiąże wszystko gładko , bo jeśli umysł i jesteśmy
kostiumach uczucia są nasza twarz nasza twarz , a kiedy
się ktoś powinien pokazać twarz taki co to jest tak, jakby
mi przykro, jak ja , ale pokazać, jak ja i pokazać twarz i
moja twarz nie jest na sprzedaż , aby nie być zbyt drogie,
ponieważ pieniądze nie kupił mnie czy chcę być na
sprzedaż , nie mówiąc już kupić jedną , ale jedną
rzeczjest pewien, jestem w stosunku do euro na rzecz
korony , że facet nie powiedzieć kupić wszystko , bo nie
jestem królem i korona nie chcą faceci chcą z uczucia
cierpienia , ponieważ nie istnieje cierpieć i jeśli nie zostały
sprzedane został zakupiony jest szczęśliwyponieważ
pieniądze nie widziałtwarz pokazuje wszystko i to ma
czelność zabrać je do mnie to, co mamy , ponieważ nie są
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dobre nikt nie jest wystarczająco dobry, ponieważ
pewnego dniaotrzymuje korony drogi i spotkałaby
niekoronowaną ten sam bólsamą żarliwość była miłość
pasją była nasza wyobraźnia nasz wyimaginowany
transpozycja prawdziwe jestem wierny pasji, miłości do
pieczenia i bólu , że nawet blask istnieje i jestem aktorem
w naszym świecie są ciche aktorka filmowa , alenasze
przejście jestromantyczna filmowanie , że śpiewa
piosenkę " to jest nasz spaloną miłość bez bólu " może
być będę jesteś wtedy oboje patrzeć i widzieć tej samej
perspektywy tego samego kursu tego samego przyszłości
naszą ziemięsama przestrzeń uniwersalny trwa all'm
wystające idealizować wreszcie działa w ten sam sposób
tą samą drogą i oddychać westchnąć cię zawsze
westchnienie bałeś przyszłości było trudno zobaczyć
cierpieć bez bólu , ponieważ nie zostały nawinięte było
życie , że taknie wiem , czy tak , bo wyobraź sobie , a
wyobraźnia jest zawodna , ale wiem, że są osobno, ale
razem nawet będąc tu komunikowania się odpowiedzieć
wiesz, gdzie nigdy nie wiesz czy będę , ale znalazłem się
tu i tam, zawsze jestem z tobąnadal nie wiem, bo tylko
sobie wyobrazić, ale wyobrażam sobie wszystkie dobre
Borderless ma barier mnie i oboje tu zawsze razem lub
osobno są połączone , potrzebuję cię , a ty mnie działasz
reaguję można śmiać się uśmiechać mówiszpopieram cię
szukać widzę Cię widzisz Zgadzam zawsze jesteśmy w
zgodzie , jak chcesz , jak chcesz po prostu do pocałunku i
podróżować Uruchamiam potykając lot , ale nie zawsze
spadnie lub aleijo mnie jesteślekarstwem na moje
pragnienie obietnicy będę cię poznać ii wszystko, i nic nie
wiem , bo nie wyobrażał sobie , że tak będziew przyszłości
zobaczyłem cię i czuję , że mnie również czuł jak można
przeczytać , co napisałem i co czułem był Chcę cię w
pobliżu zawsze ze mną przewyższyć zamieszek , ale
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niewalka jest disculpawrona nikt nie jest winien , bo
chcesz zobaczyć , nawet nie patrząc wiem, wyobrażam
sobie, że widzisz jest prawdziwe imperialnych podbojów i
nie była wyobraźnia spojrzenie bez oszustwa .
Nieważność lub zero oto nikt nie wyjść z gry , gdy ktoś
osiąga co chcesz siedzieć posiadane tymczasowo
szczęśliwy, ponieważambicją jest , aby wygrać i
zdobyćwięcej tak szczęśliwy , aby osiągnąć sfrustrowany ,
ponieważ osiągnął chcę więcej zawsze bardziej dowolny
coisita jeśli podobać i miećteraz jestem szczęśliwy, ale
following've myśli inną wolę teraz to mr .Genius daj mi
trzy życzenia , ale a nie pragnienia AREM i nawet teraz
mr.Genie nie znika, czuję się trochę coś więcej za
pięknem jest znak , że siła, która napędza nas do zawsze
przestrzegać więcidealizm osobiste i praktyczne broni
zachowań ideał i indywidualności społecznej , moja droga
tę różnicę , która oznacza stosunek aktorstwai ujawnić się
jako idea , myśl, jeden sposób, aby w związku z tym
zgodne poszukiwania lub osiągnięcia dumę , że siła
charakteru , która pozwala nam być tym, kim jesteśmy
wyjątkowe istoty i generatorów samego powodu do tego,
co każdy z nas dąży do być specjalne ainie wierzę,
pewnego dnia już molo można znosić znosić , ale także
kochać i walczyć stojąc w wierze upadku nie chcąc iść bez
spadochronu spada wszystkie złamane w winie , bez
usprawiedliwienia pretekst i upa !Twój zielony, brązowy
twój urok księżniczka twoja dusza jest chcę cię , jak
nikogo żywego , oddychając wesoły nagietka twoje kolory
leczyć bóle mi swoją jasność jest moja fascynacja i Twój
piękny włosy hit nie tworzyć połączenia pomiędzy
korzenia sercazabić samotność Cieszę wdzięczność dla tej
pasji , że ręka, która dotyk , ten uśmiech , który zabiera
mnie do raju
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Widziałem, jak spojrzał zauważyłem Spojrzałem znów
powrócił do naprawy lubił chętnie kochany byłgest miłości
.
Byłaś tak tak i tak powiedział do mnie widziałem nie było
jak prosiłem cię , jak byłeś i jesteś prawie choravas mi
smutno i poprosił więc nie będzie jak prosiłeś mnie jest
zadowolony, że nie jestem jak ci jeśli pewnego dnia
znajdziesz sięZapomniałem myśleć o mnie jako punkt
wyjścia , że życie jestmapa i że cię znajdę i powiedziałem
, że powitanie tutaj zaczyna podróż i że nic nie masz
jeszcze konta u mnie i mają mnie w ukryciu miejsce daje
mijeden beijito i wszystko jest piękne.
Wyobraź sobie, bez tworzenia pisać bez czytania słuch nie
słuchając badania bez zdobienia oto motto jesttematem
zobaczyć i poczuć i pozwól sobie na litery w słowa w
zdaniach w wierszach ze mnie wszystko to kwestie dziś
czuję się teraz zmodernizowane bez przeszłości,
przypominając mi o tym zapomnieći zrobić to jeszcze raz
w tym czuć zrozumienie prawdy w oczy czuć starą twarz
w oczach i widzę cię i bez ironii lub demagoguery'm
spontaniczne jestem punktualny i obecny stan faktyczny
dziś był tak zapomnieć , że to tak, jakby nie było żadnego
wcześniej razempochodzi z wewnętrznym okiempoza
pamiętam, że istnieją i jestem w terazchwila była to teraz
pozostaje mi patrzeć na tej twarzy w chwili, w
momenciezdarzenia nie raz, ale teraz pojawiły się prawie
okazało się, że słowo aktutylko, żez brakubędziesz mógł
cieszyć po prostu napisać coś powiedział , ale
odzwierciedla wizję tego dnia , a urodził sięmocą zapisu
radość człowieka, który mieszka jego dnia na dzień
pływaków wody i prawie zanikajasne i pogodne podróży
oblicze przetargowej są łzy uruchomione na twarzy
twojego dama dziewczyny , że czasem gubi się i nie jest
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pewien, co chce , ale ma być słodka jak wiśni są litery są
czasem słowa jak głupie, jak inneświatło z wnętrza z blask
nie wiem, czy wściekłość , ale czujępieczenie rany na
powrót z wycieczki do siebie samego zamienia przejście w
waszym świecie i widzę go z głębokim spojrzeniem wiem
jak się czujesz wiem, co to strachwiem, co wiesz swoje
życzenia w tych godzinach popołudniowych w tych
samotnych nocy jest pasją jest chęć zamknąć oczy czują
strach i chcę myśleć o swój wesoły i chętny do odważnych
ktoś czeka uśmiech wziąć ukraść inwazji , ale nie biorą
siebie , że jestTwój nasze marzenie nasze spotkanie na
brzegu rzeki uśmiecham można wygłupiać z kamienia w
wodzie , która porusza i poruszakamień jest trudne , ale
iwody są czyste żony najbardziej szalonych rzeczy , jeśli
siedzę zastanawiam pisać między wierszami wzmyślone
typu ryby w akwarium , w którym nic i nic , ale nic nie
może uzyskać wystarczająco oddychania tlenowym, do
poszukiwania wolności jednego dnia pływać bez akwarium
ten dar i tak tak marzyć witam widzę, że jesteś tam
zapytać, jak się masz jestem bardziej lub mniej mówisz
słuchami myślę, żewięcej widzę nieszczęść Twojego mniej
zbyt nigdy nie zobaczyć, mniej widoczne i odczuwalne , co
cię martwi i nie opuścić swój pozytywny i twórczy umysł ,
ale nigdy nie była konstruktywna negatywnego odbioru
kawy tracą wiarę ktoś chwyta czuję pazurchroni mnie
ktoś, kto nigdy nie zapomina i mówi mi, że to tak chcę
żebyś szczęśliwa i zadowolona zadowolony jak wszyscy to
co chcę ta populacja się rozwija , więc nie jest pasją
spojrzał przed siebie widziałem, jak to było urocze , że
magia to wszystkochciałem to tylko ty tylko ty i ja byliśmy
szczęśliwi, jak oglądałem spada deszcz i mokry
zjednoczona i namiętny wszyscy jesteśmy zalewani tych
kropli magii i wszystko, co zostało przekazane radość, gdy
czuję, że gdy piszę coś, co widzępamiętam, i do
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zobaczenia prosto w przyszłości i to chcę, żebyś zawsze
myślę , gdy widzę cię ze sobą pępek do pępka usta z
ustami ciała z załączonym ciała więcej niż przyjaciółmi
zawsze coś widział i nie powiedzieć, że cośchciał i czuł coś
silnego jeden bez związku zaburzeń można umieścić w
mojej wyobraźni było stworzenie czegoś pięknego w
odcieniach żółtego , jak słońce , które nigdy nie gaśnie i
emituje energię przez cały dzień zgasić światło, gdy robi
się ciemno wszystkie niejasne wprowadzić tam ten
wymiarpowodu ciemności nie ma motywacji wyobraźni
znikąd pustych nie widać wszystkie projekty w ciemności
wyobrażaściany spada do najgorszych przeszkód macki
zaczynapokaż mi światło rozświetlają ściereczki do
momentu , gdy
Ja marzę myśleć , ale nie sądzę, tak jak nic nie jest tak
jakumysł myśli inaczej od ludzi do ludzi , że mnie myśleć
zbyt dobrze!Myślimy i działamy zawsze tylko jeden się
dziać , jak widzę darkness'mpasażerów nie lekkim miłości
, jak czuję się wszystkie części ciała uśpione emocje
złamane przez sygnał dźwiękowy, który informuje mnie
relaksuje zestresowany i wchłaniane przez się ponownie
ear'mnie spać , ale może być lepiej zapomnieć wszystko,
by
złagodzić
napięcie
Pulse'm
pozycję
bielik
wyregulowana być może ostatnia została wydana mnie i
jestem spokojny, ale zawsze jest rozwiązanie kwestii nie
reagują , ale działać dbać o sytuacji tutaj jestdobry
czasstrzału na sofridão .
Myślałem, że marzył się obudziłem, zobaczyłem cię wsen
wydawał opowieść byłeś tym, który miał więcej uroku
więcej księżniczka powietrza urody były moją inspiracją
nie była wyobraźnia wojownik rycerz dla ciebie miałem
żadnych nieopancerzonemu działania, aby chronić serce
były senne otworzyłeśzasnąć ci usta myślałem was na
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waszej stronie pochylony leżącego poprosił o pocałunku
nadał mupragnienie chciał być z tobą , że ja marzę o tobie
widzę, pogodne lilii płatek swoje perfumy kusi mnie
prowadzi mnie spotkać można dostać zawrotów głowy
speszonyjesteśmy w dachu , aby zobaczyć gwiazdki kopie
się do ciebie i do mnie, sprawiasz, że uśmiech stracił
sprawiasz, że czuję się tak dobrze, pozwól mi wyjść poza
nie , to tak delikatny jednym z ponad tysiąca lub lepszy
oraz nieskończoności jest tak piękny,czuję do ciebie jest
niemożliwe, aby czuć się bardziej się mnie puścić na
Ciebie przez magii dla radości .
Jesteśsłodki jesteśdzieckiem , które było wokół na
piechotę są tak drogie są bardzo przyjaciel chcę cię ze
sobą są zabawy są najlepsze sąmost're wszystko chciałem
i chciałasłodkie dziecko jest bardzo czuły są bardzo
smiling're sympatię sąnajwiększą radością jest mój syn to
mój brzydkie niegrzeczny chłopiec świecie jesteś, James
mój szczeniak jest moje dziecko i moje dziecko obracając
fajne sącały dzień twój uśmiech , radość są fascynujące
energie coś czystego skoku pigułki ścienne doo acercas
ode mnie , ze względu na słodki przyjdź i daj mi swój
pudding dla mnie jesteś tak słodka , tak fajne cały dzień
Tas zawsze uśmiechnięty i gotowy do pracy na ulicy
,ogród chłopcajak ty i figlarnychlubisz Chcę, żebyś
wiedział, że chce Cię zawsze obok mnie
Podróżował pod chmurami poleciał pod niebem był w
planet Marsa i Jowisza w na Marsie postanowił cię kocham
i Jowisz nie masz tutaj jest moje lecą od planety do
planety pióra miał siłę miał moc była radość, było coś, co
przekazałbyła miłość w rozkwicie , więc miałsiły słońca
poruszał się jak słonecznik miał dobrowolnie w
nieustające dążenie do czegoś spalanie byłomarzeniem
byłoosiągnięciem
byłocelem
wszystko
z
pasją
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bezwymiarowy był świetny było zdumiewające końcu
spojrzał bardzo kochający przezokno zauważyłem na
horyzoncie spędził skanowanywiele spojrzał przed siebie
widziałem , gwiazda została genialny lśniące wzrok
zobaczyłemksiężyc był mój i twój doby krajobraz był
wyjazd widziałem cię do podróży na lądzie i pod wodą , a
następnie w górępodróżowali wygrywające ręce na ziemi i
pod wodą było tylkoświatło księżyca .
Saudade chcąc jest pragnieniem jest kochać to , że jest
się czuć tęsknię twój chce to mieć cię tutaj, to
życzyćspotkanie jest kochać się zawsze myśli o tobie , aby
poczuć swoją obecność przegapić będąc bez ciebie i myślą
i chcą i czują-t i kocham was , nie widząc i życzymy
Państwu pięć zmysłów : wzrok widząc cię bez drzwi , bez
zapachu można zapach , słuch usłyszeć jak czyny bez
hałasu , smak zachwyci mnie bez udowodnienia ci i
dotknąć cię bezdotykać nic lepszego do zapamiętania i
czuć nostalgię .
Stworzyć coś wyjątkowego, ale jest bardzo niejasne
wyobrazić tworzenia i przekształcania napisz do kogoś
czytaj nie wiem co , ale wiem, dlaczego, ale brakuje
inspiracji muszę stanąć w obliczu tej sytuacji , aby pisać i
mieć coś do czytania zaczynają myśleć Postaram
spadaćzrezygnować , ponieważ nie jest łatwo dostać .
Jeśli
pewnego
dnia
powiedzieć
przygody
lub
niepowodzenia w jeden dzień dłużej niż rok teraz
poprzednim roku widzę 50 dni 365 dni w roku , 7 dni w
tygodniu 24 godziny na dobę tutaj jesttrochę razy 50 dni
dla tych 365 osroku niektóre dni powszednie i 60 minut
na 24 godzin krótki czas , żyj chwilą !
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erer zwycięstwo bez strachu byłoksiężyca nad morzem
byłemkapitanem miał wszystko ręcznie pokładziepodróż
przyszedł obraz wygrywa bitwy byłwyczyn .
Jeśli to ma dnia -O radości , że ktoś zablokować drzwi ,
otwarte okna i nieustraszony lot w niebie nie ma żadnego,
który czyniłby sąd nieświadomie mi wieczystego
wzajemną umowę na luźnych notatek , środowisko, w
bardzo gorącym miejscu, tam, lilie, nagietki temunie
więdną wilgotnej gleby , wilgotne na dachu , lampę
pogmatwany i bezradny sejf do rozsądku włókna wzrasta
napięcie tam żmudnych nawet trudne czasy , ale nikt nie
mam na myśli nikt nie wiedział , co się rozumiane i
postrzegane jako sam w tłumieale tutaj jestżyć bez
istniejących , a przede wszystkim bardzo niechętnie
uśmiechy chwilę płakała lamenty napisał , czego nie
rozumiem, ale przede wszystkim czułem wszystko widział
i nic nie wyglądało na to płakał tylko dlatego dał mi i
nigdy nie pozwól wiesz, ale nic nie jest tu perfum , że
rozszerzonai zapaliłkanciasty pasją bólu był czas, aby coś
powiedzieć, to nie tylko dlatego , że coś porusza się na
żyłach pobiegł krew czasem daleko od serca , że nie
pompować tylko , by dowiedzieć się , jak to uderza silną
pasję i potężne nawet w duszybiedakiem głównie ludzi i
miał umysł , bo boisz się czegoś, co czuje się w końcu
zawsze jestkoniec ipoczątek myślę, że zasługuje na to nie
dla mnie i dla ciebie jest zarówno dlatego, że kocham , a
także odrzucić coś, co po prostu coś, co rodzi się i
kwitnierośnie wszystko jeden dzień i byłodrugim zniknął
tak wszystko, co się stało , nie tylko dlatego, że jeden
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chciał żyć jeden dzień i jeszcze przez chwilę nie będąc
kapryśna zawsze bardzo ważny byłczas byłcios czas był i
nie był już wystarczająco czasemwierzy , by odrodzić się
jak patrzę i nie wyobrażam sobie byłoprawdą w młodym
wieku , co jest prawdą, zostanie wykazane w ustawie
jedną akcję zdobycia serce byłopołączenie pomysłem bez
niczego i nikogo nie powiedzieć , co się stało było coś
obawialiwszystkim , że trzęsienie nie było na próżno było ,
gdy mijał go za rękę z mop zawsze jest ktoś z boku , bo
wtedy nie jest powiedzieć tak myśląc nawet o to czy to
nie jest powód, ale tak , że nie zawsze jest tak i nigdy nie
chceale czasami robi, a zamienił się w braku walki oto
szczerość wolność aktu jednego nie jest prawdziwe , a
nietak , bo nie jestem i nie chcą się żyje , bo istnieje i gdy
już myślałem do odczytu i zapisu , aby rozwinąćspać jak
chodził i pobiegł stał toczyło owocem wolnej i
inteligentnego myślenia był świadomy ruch szedł i szedł
tylko dlatego, że kochał , nawet jeśli nie w tym świecie
miłość nie wierzy w przesądy wierzą w człowieka i jego
wynalazki pytania założenia wyobraźnię iluzje jestjonami
lub protonów do tworzenia rakiety światło jest energia i
nie było widać , ale nie przedstawiła żadnego , chętnie i
może byłczłowiek był tak wulgarny był tylko wyobrazić i
stworzyć nie czuje szósty zmysł , jak go nazywano , ale to
było tak realne, że sięgdy chcieliśmy .
Jeśli krótko mieszkał przez chwile , czy wymowne , a
nawet gorąco, nikt nie powie , że miłość to ból, który boli
wyobrazić sobie miłość bez bólu jest wszystko, palenie
blask
z
oddechem
dłużej
niż
można
sobie
wyobrazić,prawda jest wmiłości i dając nawet cierpisam
nie widząc , ale przede wszystkim czuć i zadawania bólu
miłości , nawet nie widząc , ale chcąc chronić od bólu twój
związek miłość tworzy ochronę przed złym miłości emocji
, bo wtedyból pochodzi z serca w swoimwyglądają
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zobaczyćmorze , które prostu szukam miłości uderzenie
rzęsy wiatr piasku łzy fale widzę plażę z muszli potykając
się w gwiazdach krzyk , więcziarna karmi moje serce .
Gdybym cierpiała było , bo nie widzą lub nie rozumieli , co
mieszkał uśmiechając się cieszy i upiększa słonecznikowy
z belki słońce uwolnić się i pokazać swoje piękno , które
dusić , że szalone obawy wszystkie mają coś małego ,
który został przeniesiony Nie widziałemjak to się stało,
byłoudręką przez dłuższą chwilę, a może spotkaćszept
teraz nie śmiać , bo ktoś widział człowieka, który na
chwilę zawahał się tylko dlatego, że wyglądał i nie opuścił
nikt nie zauważył , bo cierpiał milczał przez coś, co żył i
cierpiał w filcunoc była zimna wróciłem w dół drogi z
wszystkiego i nicości jeden ktoś kiedyś siebie , ale jak
ktoś był krótki w twoich oczach zobaczyłem pewien,
działał w sposób jasny i miał smutek umiejętności teraz,
że na pewne nie Agías , nieprawidłowych wiekupotem
spojrzał w sufit i wszystko wydawało się opuszczone o
mnie o bólu, który smutny widok i chętny taśmy mi
chwalebnego do czasu idę do podłogi tylko dlatego, że
spada w dół w pokorze wszystko, co jest w ludzkości
wyciszyć niepokojący głosniepokojąca cisza kogoś, kto nie
mówi, więc staje się szczęśliwy, obudził się pewnego dnia
, kiedy stracił do mnie , że to nie była radość , że czułem,
a wszystko w jeden dzień poprawić jutro było to, co chciał
, tylko dlatego, że jest człowiekiem, jest smutny
Wsamotności ciemności dociera nie powiedzieć, nie do
brata , że nie zagra Cię w sercu , czy to po prostu być
sam nie miał litości
Te kamienie siedzę pisanie do Ciebie , co nigdy nie
zapomnieli, Twój uśmiech Twoja firma to coś zawsze czuł
, gdy był sam , od czasu do czasu myśli o tobie po tym i
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czuł tylko pamiętam.
Ilekroć marzenie obudzić i spojrzeć , że zastanawiam się ,
czy nadal będzie tak wyobrażał sobie lub myśli lub po
prostu udał marzenie buduje nic nie zmienia nic nie
jestzłe postrzeganie tak rzadko marzą jest frustrujące,
aby się obudzić i wszystko w nim bez poprawek , wreszcie
śnićczy nie marzy wszystko jest równe.
W smutnej nocy życia i spokojne i bardzo ponurym
mizantrop spokojnej ale jestgwiazdą świeci , a światło
księżyca do oświetlania nawet najbardziej ostrą i okropne
środowisko jest nadzieja ktoś wiarygodna jest, że ożywia
nas i podciągnąć znajomego , nawet prawdziwy
towarzyszw każdej chwili będzie toostateczny ktoś, kto
patrzy na nas z obojętnością bez wiary nie patrzy z
miłością zadaje nam ból jakoś nie wierzę w przyjaciół i
patrząc tylko do pępka również kiedykolwiek czuć różnicę
, kto jest przyjacielemprzyjaciel i czuje się w przekonaniu,
miłości , nawet w bólu po raz , że pewnego dnia człowiek
byłby nikt nie mógł powiedzieć, czy to zostało
powiedziane , nie wiedząc, boczłowiek zawsze sprawia, że
wydarzy się coś jeszcze zakorzenione w ich sposób życia
od momentu narodzinrozwijać się i ostatecznie umiera
wszystkoczłowiek Czy ktoś wiedział, podgląd i nawet nie
wiem , dlaczego to zrobił , że jest człowiek i jego
samopoczucie .
Widziałem w oczachpewien połysk coś zrobił spust był
intensywny i mieli powody do miłości Spojrzałem
ponownie nadal świecić wygląd został mi wygrać
błyszczały jak gwiazdy musującego i silny wpadła mi w
oko byłopiękne uczuciepasja , gdy widzisz , gdzie chcę
być , żebyś poszedł ze mną w taki sam sposób , jak
zostało napisane w tym zwoju , które są moim ramieniu
płakać się na kogoś, kto chce być zawsze i jestem zawsze
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chcą to miejsce , że wygramy z naszego księżyca i tej
samej gwiazdy zawsze świeci,
Nie rozumiem lub nie rozumieją , więc nawet po prostu
nie wiem wystarczająco dużo wiedzy , aby uświadomić
sobie, aby wiedzieć , więc tak może argumentować został
poinformowany o wypadku był poza to, co się stało po
prostu chciałem wiedzieć, gdzie rozpoczęła się i
zakończyła w końcu chcę, żebyś wiedziała , że mimo
wszystko , że może się zdarzyć , którykońca nie można
przewidzieć , że nie zapomnę o tobie , i że zawsze możesz
liczyć na naszą miłość w każdej sytuacji , ponieważ jest
nie tylko pasją Spojrzałem w ciemności widziałem głębię
nocy to był czas na relaks zwiększenia muzyki w radiu i
pozwól mi prowadzićnoc jesttowarzyszem mogą dzielić
najbardziej wrażliwych uczuć , bo trzyma sekrety ijak to
nazwać cicha noc to zawsze ma dobre ucho , ale niewiele
mówi , choć zawsze conniving i tak jestem zadowolony .
Jak żyć więźnia całego światapowiew wolności , aby
zmniejszyć lęk , że uczucie uwięzienia zwiększa napięcie
nerwów , bez mrugania innym zobaczyć , oto , obligacje ,
które są uwalniane w nas , że odwiązać lubię być wolna i
naturalne na coś bardziej banalnegolub sexy i
wyobrażałem sobie, jak to działa było pisać i coś sobie
wyobrazić i reprezentował moje samopoczucie wulgarnych
stanąć czuć i widzieć wszystko co ja piszę , że poszedł
przez umysł Zachwycał nadzieję do zapoznania się
również .
Ta osoba samotną pozycja i bezcelowo ta dezorientacja ,
która popycha nas do zapomnienia całkowitej utraty
uczucie ochotę odetchnąć , że to , co się twarze żyjąc
wygląddymu papierosów rozszerza jedno westchnienie
oddech po oddechu okuinnegooglądać minut przechodzą
ślady po papierosach powoli coś staram stale od teraz
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inny oddech,słowo przed przekazaniem czas nadzieję, że
to uzależnienie znika pewnego dnia to się stało , że
przechodzą wysiłek wytrwałość owoców magię pozytywne
nastawienie byłocoś dobrego , a nawet wyjątkowo
oryginalne będzie, jeśli wynikają one z natury i chcą być
lepiej i więcej!Zwycięzca i wreszcie przytłaczające
zdobywca rano w cichej nocy wszystko w ręku bez połowu
wszystko dla iluzji z następującym stanie być szczęśliwy
lub bardzo szczęśliwy ponieważ chciał
I jak wszystkie części , jak się czujemy , co dziś w tym
dniu każdego century'm predysponowany do szczęścia, do
życia , że nie żyje , aby usłyszeć , co słyszałem i nie być
tam, gdzie nie byłem , a także odradza się żyć
sięzwyczajne w coś już subtelnie niezwykłegojest obecny
w nieświadomym czegoś, co nie przeszkadza idę do
przodu z pewnością zdaje sobie sprawę z czegoś, co robię
na co dzień zawsze żyć z wierząc, wszystko sobie
wyobrazić jest prawdziwym osiągnięciem , jeśli jesteśmy
niewolnikami jakiegoś występku lub mocy można go
otacza i pozostawiaskoki działa muchy w wyobraźni
zmysłów sprawia, że funt serca raz dotrzeć do ostatecznej
wolności osoby, która nie ocenia ich działań będących to
żyć darmo .
Pewnego dnia jechałem zbyt szybko udało się stracić
żebym cofnął szybko wznowione tchnieniem pokaz i
ufnością odzysku i nalegał żył jak gdyby nie było innego
strzał wziął powolny , ale stały i pewny krok zwrócony do
najbardziej szalonego wyścigu światawyścig nazywa życie
było dla niej , że miałem problemy i osiągnął cel bycie
szczęśliwym być dobrze ustawione w biegu ... poprzez
walczy sam jest konieczne wolność i to jestsiostra
samotności oraz odchodzenia zawsze podświetlony
tylkopierwszy iWreszcie można być tylko się pierwszy i
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ostatni , gdy ta sama trasa byładuch walki , ale nigdy nie
jesteśmy sami mają życie przed i że prowadzony jest żyć i
być pierwszym i ostatnim , gdy zaczynamycykl jest
naturalne, żeodejść w końcu , ale są punkty, w których
wygrywamy jest więcpierwsze życie w jednym miejscu , a
drugi ostatni, ale nigdy się nie skończy , więc nie
zawodnik w wyścigu życia zawsze wygrać i jednocześnie
stracić i to , co się walczyć i odnieść sukces w życiu !
Wspierane przez wypoczynku medytował , equacionei i
wreszcie wziął działania strony na człowieka, niepokój ,
gdy nie staje się nieszczęśliwy , gdy nie żyje tylko może
ponieść za cicho jest niezbędne do poszukiwania szczęścia
, że pochodzi od wewnątrz , ponieważ szukamy czegoś
niecierpliwie z zewnątrzoraz troska o to sprawia, że
jesteśmy smutni znosić samotność i zatrzymana nas
wzmacnia osiągnąć żyjemy ze sobą osiągnęła szczęśliwe
pełnię jeden który chce nic , bo okazało się, nie myśleć o
tym z autyzmem sposób życia , ale największym
szczęściemjest w nas .
6tar tam ... 6tar tam, kiedy nie pytaj ... 6tar , gdy nie ma
potrzeby ... 6tar tam , kiedy chcesz ... 6tar istnieje ,
nawet jeśli nie ... 6tar tam, kiedy nie czuję ... 6tar tam,
kiedy mniepłomienie ... 6tar tam, kiedy myślisz o mnie ...
nie 6tar pro co przychodzi ... 6tar tam, kiedy można sobie
wyobrazić ... 6tar tam nawet nie chce ... 6tar nie tylko
dlatego, że tak ... 6tar tam, kiedy mniemiłość ... 6tar nie
dlatego, że istnieje ... 6tar tam, bo marzysz o mnie ...
6tar nie jest tutaj ... 6tar zawsze ... Co myślę 6tar tam ...
Jeśli kiedykolwiek cię widzieć, i powiedzieć, że dziewczyna
wyglądała interesującą dziewczynę , trzeba było coś w
wyglądzie wesoły i jasny uśmiech byłymusujące kobieta
dla tych, którzy chcą pięknych i zmysłowych epok takie,
że uwiódł mnie i zawsze po prostu chciał tak odczuwalne
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gostas-Ci magia ?To był mój dzień na dzień .
Pewnego dnia pomyślałem wszystko to tylko dlatego, że
jest , nie wiem, co powiem, a następnie zapis różni się
nawet obawiać , że marzenie bycia i nie wiedząc, co się
stanie, starałem się opisać to, co kiedykolwiek zobaczyć
tutaj zakończył podróż na jednym światacisza , że istniał i
że ktoś cierpiał , że ktoś powinien zrobić po prostu robić
to, co inni nie brakuje odwagi, nie działać , ale wiedzą, jak
ignorować dobra kogoś, kto nie wie , jak wyglądają i
zobaczyć zamknąć i myśleć !Usuń papierosa ,starcie
zaczyna jak pozostała gojenia pragnienia .
Napiszę do egzorcyzmów i tworzyć .Spędzają dwie minuty
zaczyna pisać prawdę i coś jeszcze nie jesteś ty.Czuję , że
nie mogę , z drugiej strony czuje wojownika , który ma
najprawdziwszą , zwycięstwo .16 minut od skasowania
papierosa , rośnie pragnienie , aby go ponownie włączyć
.Wszystko idzie , gdy czujesz, co się dzieje.
Myślę , więc będziesz musiał poczekać .Słabość pragnienia
ochotę
wygrać
wszystko
przyjdzie
jak
zachód
słońca.Istnieją w stałym kontakcie z pragnienia .Myślę, że
pół godziny po ostatnim widzę siebie i czuję się , kiedy
wyprzedził czas .Wakacje w sekundach , w ciągu kilku
minut są jak rakiety , aby świętować każdą zaliczkę .Czuję
się lekko, myśląc, jak będę osiągnąć postęp .Jestcios ,
ponieważ nie ma dostępu papierosów .35 minut oto akt I
chcesz anulować.
Czy nie myślał , działał tryb mechaniczną i proceduralnej .
Miałem ten dostęp w procesie wymierania sytuacji .
Recoloco mnie ulotne ,spontaniczne tworzenie .Słowa ,
zdania z działania i połączenia.Słyszałem w radiu, żeplan
może anulować, zastanawiam się i czuć się z północy .45
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więcej minut i oto kolejnego papierosa , myślę, że ,
oczywiście !Wszystko , ale prawie wszystko sprawia, że
myślę i że musimy stawić czoła .
Jestgodzina z wynikiem 20 lat, przez 30 mam.
Mieszkamy 66% życia myśli o 100% , że33% może nam
dać .Była skomplikowana , ale wyjaśnił .
Jeśli naprawdę muszę walczyć i ambicje studiować środki
do działania
Nie jest to łatwe , nie jest trudne , aby powrócić do
palenia " tylko" papierosa .Pojawia się w czasie , i śledzić
trasę, która nie wystaje .
Oczywiście, palę od sytuacji.Moja natura musiała zawierać
czystości .
Spędzili dwie godziny 03 minut , a potem pomyślał
esfumacei .
Czy uda Ci się coś będzie sortir .Zacząłem się uśmiechać ,
myśląc , że coś się trafi.
Najłatwiej było zrezygnować, ale nalegam .
Wzmocniona i myśli tylko powiedzieć, że wygrał .
Nienaturalnego dzieje się coś nieprawidłowego
odzwierciedlać ,najlepszy typ udaje się spać .

.Jak

Wola ma przyjść , ale nie będę uciekać .Nie jestem lekki,
alenie brakuje energii .
Czuję moc pioruna , że nigdy nie przyćmić mnie .Będzie
zmienić , to nie zawaha się przekształcić wszystko .
A ja wiem, bo ja to zrobię.
Spokojny i banalne papierosów , trochę niezdecydowani
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niż irytujące .
Gdy pewnego dniaMewa come'll poprosi przywrócić trzeba
było co nie , kiedy nic nie chciał wszystko stracone , jak ja
bym zrobił bez ciebie opis, który uczestniczy pasja miał
olbrzymi miłość i zawsze wiedzą , kiedy myślę o Tobie ,
poprzez którestraciłem tu cię tam , bo chciałem
byćwulkan lubią mieszać swoje serce , że gigantyczna
miłość , zawsze tryumfuje wszędzie czułem głębokie
pragnienie pochodzących z mojego świata zawsze chciał ,
zwłaszcza , gdy się śmiejeszwygląd szczęścia byłsilniejszy
od wszystkich energii elektrycznej , dzięki której
wszystkie aktualne , która wiąże się z nami i nigdy nie
oddziela nas nigdy nie miałzamiaru przypadkowym
spotkaniu wyobrazić most nad rzeką , gdziechodnik już
oznaczało nic zobaczył figurę i uciekł i ukryłczytałem w
gazecie słodkie słowa , takie jak litery miodu nie były
bzdury miał znaczenie i pochowano w przeszłości coś ,
żewiatr wieje i pomyślałem , że twarz malowane pędzlem
w unloved ramy , że jesteś część uzyskanej sztuki były
malowane na ekranie , byłtakie wieku it .
rysunek
Uciekajcie , prowadził , ale złapał mnie i pociągnął mnie ,
wziął mnie ze sobą .
Przeklęty postać , że nie widać , ale to rozchodzi .On jest
nie do poznania kształt podobny do bajki wygląd
doświadczenia .Mruknął postać : boisz człowieka bez
twarzy !
Tak - odpowiedziałem z pewnym lękiem.Nie bój się , bo
istnieją tylko w obecności światła.
Mówiłem o światła i energii , ale nigdy człowieka, którego
twarz pojawia nieświadomi i zmysłowo i uruchomić
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uciekającego bez osiągnięcia fizycznej .
Liczba ta jestistotą ciemności , że nie można żyć bez
światła .Dziwne to cień , który ukryć cię w ciemności i
ciszy .Ale przepięcia światła i że ostentas anonimowa ,
czarnych kapeluszy .Wstąpię do nieba , powiększać się
zakłócenia wygląd i metamorficznych światła.Wraz nieba
rzecznych jak nikogo rzeki z Sultan powietrza
przygnębienia i reaguje z prędkością czarne niebo i
densifico mnie upuścić kryształu i kanciasty deszcz .Ale
dla człowieka, bez wody twarzy przeszywa moje ciało i
moją główną gabardyna nie moczyć .Wykonana jest z
cienia .Te dane zostały odtworzone zmyślone przeze mnie
do martwego nocy, uciekając przed ciemnością pościg
popytu i światła .
Jestemprzyjacielem nieszczęście cieniu .
Wszystko zło jestpostacią nie istnieje.
Tobrakuje wygląd .
Krzyk jako forma kształcenia przyjemności wyłania się z
mrocznej duszy ,
Poczucie ochrony innych istraszne dusza brzęczenie .
Co rośnie , ani nie spada , ale zawsze wzrasta do gówna
scam .
To, co widzisz jest naprawdę wysoki , a nieupadek
urwiska.
Na wysokości fal , gdzie zielone kłamstw i niebieskich
zanika.
Surge czerwony alarm w zasadach innych.
Ciemny , ponury, frywolne nie zawsze jest obecny ,
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ponieważ pogłębia rozpacz głośnym i cichym krzykiem .
W słowach odnosi się spotkać nadprzyrodzoną magię ,
która obejmuje pasję .
Bez połowu , litera po literze budujeliteracki ściana słów
jest nieunikniony fakt ... , gdzie płynie pisania i łzy
nierozerwalny zadowolenia , którego istota nie sprzeciwia
, ale staje się ożywiona i pojawia się w związku z
przerwąAntarktyki lodu , która odpycha własną magię
bycia wśród olśniewających istot i jak zanika do spalania
ogień pożądania wymówićdawno zapowiedział .Pisze i
tłumaczy duszy wylanie maszyny tworzenia .Wśród linii i
powiedzeń oto co się myśli i inne komentarze .
zawrót głowy
Początek ,Urwisko, bo czas nie jest ulotne .Równoległy
spadek zły start , arrefeço .W palcach równowagi mnie i
skakać, nurkowanie .Nie mnie frustrować , skoczył i
wyobrażał sobie głowy .Szybkie serca zaskoczony czymś,
co wyobrażam sobie podróży.Z przodu , widziałem całe
życie , wdrugim przesuwać na powietrzu .To byłswobodny
spadek ten upadek na uderzył w ziemię ...mokra smoła
droga świeci w tle odpowietrznika jest zimno !Mokra
nawierzchnia asfaltowa czuć świeżą wodę , który świeci w
ciemności pamiętam jasne i musujące niebo i było tak
silne, że ziemia , silnie wpływać byłoby zniszczyć to, co
nadchodzi.Zegar zatrzymał się i uwiecznił moment jego
myśli .Przy prędkościach powyżej wiatr przyszedł w
korkociąg i zwijania sam odwrócił się i róża, róża, wrócił
do poprzedniego chwili się nie później nazywać go tak,
podnosząc upadek , gdy spadła rakieta .
Dumą czuć jak widzę inne cierpiał ktoś, kto czuł i nigdy
nie widziałem siebie w skórę drugiej nadziei nigdy sofrais
wznosi ducha pomocy i wzajemnej pomocy w sposób nie
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są głazy te przeszkody pozowanie dumę urodzony , że
sposób, wmam przekonanie, ponieważ świat przyszło
walczyć do końca i zapewnić was i być ostatecznie i
dostać się do dołu , aby poznać się nawzajem i swoją
światową ogrodzenia w sztuce ogrodzenia tam zadawać
ciosy wszystko przechodzi przez uczucie trafienia do
końcamiecz walki moc cierpią nieumyślnie przekazujące
wygrać i mieć jaśnieje jako zwycięzca i przegrany, gdy
spada, czuję ból , ale rośnie i spada ze względu
jestzawodnikiem , który wygra ból jest sobie wyobrazić
wwysokiejostatni akt i przypuszczeń o chwale zwycięzcy i
przegranego wszyscy zawodnicy zasługują żądaną
zwycięstwo .
Tego ranka
To
było
niepoważne
i
niepokojące
łzy
świt
niedalekopłaczliwość , że miało sens w obliczu czerstwego
wilgotną rano było jużnocy poprzedzającej upłynęło czasu
przyszedł i powiedział wołanie uważać na słońce , aby
przyjść i odparowuje łzyspływały na świecie z chmury
proste uśmiech powiedział zdumiony postanowił mi
zdecydować , co miało nadejść by kontrolować i to
naprawdę przetestować decyzji , nie zaś tak pojawił się
znikąd byś wyłaniających się wrażeniu, żefundusz został
czując minutnawyki z o odwadze i wytrwałości karmione
mi nadzieję lukę i wyjaśnić mgłę i wiatr przyszedł
zdradliwe chęć osiągnięcia czegoś, co osiągnąć .
Traf chciał być uruchomiona razem kochać siebie i
postępy w walkach i walczy bez zarzutu strzał był
dokładny w następujące dni hitwskaźnik przeczytać
godziny , minuty i sekundy i uwolnił mnie , jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki , że dzieńradość i
wesele zobaczył więcej niż większość ludzi była inna
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winorośli umysł na pewno wydarzy po prostu surtir .
wWW
Spojrzałem na poważnie wokół mnie zobaczył krajobraz i
nie jest brzydka wyglądał społeczeństwa zobaczył
internecie , gdzie wszystko jest połączone i wszystko , ale
myślałem, żepająk byłspisekśmierć prawdziwy dramat
była wizyta pająka iinternetowej było dla niejrodzaj
wieczerzy wziął pająka , który cierpiał najbardziej i
najmniej wplótł ukąszony ludzi i jak zasnął to pożera
calhava wszyscy marzyli , że tych, którzy zginęli w
internetowej pająk byłbrzydki śmierć przestała istnieć, a
śmiertelność ulegnie to byłomarzenie o nieśmiertelność
bez obawy sieci , pająka i życia wszystkich ulegać , ale to
do nas , aby utworzyć sieć i może być dobre dla życia nie
dostać brzydkie mają chęć do życia , a nie szukać pająka
jako koniec , leczalekoniec cyklu firmy / sieci , która jest
zawsze w budowie budynkuinternetowej ewoluował i
pająka żadne rozwiązanie nie jest internetowa ,brzydkie
pająk i moja wyobraźnia .
Światła kawy świeci papierosów między złem i palonej
kawy uzyskać to ta przestrzeń jestprzestronne, dobrze
uczestniczył , gdzie ludzie przychodzą z dowolnego widzę
siebie w przyszłości do tworzenia pętli w tym miejscu ,
gdzie piszę , a następnie mieć celmam nadzieję, że
zajmuje około 2000 godzin , z których około jedna na
poświęcają się dzień w tym miejscu specjalnie zwane
światła kawy , gdzie mam nadzieję, że do oświetlenia linie
między mój dnia na dzień czuje się zrelaksowany energii
nawet dla instant'll prowadzą dzienny procesnapisaćstała
tworzyć, wędrować , myślenie i pisanie jest coś znaleźć
ekscytujące i wymagające morze wyobrazić sobie, w
moim świecie morzu pomiędzy dnem jest życie !Pływać w
oceanie piśmie , gdzie przepływ atramentu widzę tworzyć
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piękne linie między tekstów , zwrotów, a nawet prostych
wierszy myśli bez większej uwagi lub opadów , nawet
napięcia nie istnieje w mojej intencji oceanu polowanie do
listów z harpunów do osiągnięcia w tleserca , które czują
się różne emocje , odczucia , ale to, co się liczy, to do
nurkowania w morzu , a zwłaszcza naszej miłości różnych
mórz .
Zapalammocy latarnia oto energii usuwapodświetlony
pusty, wypełnić uczucie budzi we mniepragnienie,
niekończące się, żepłomień oświetlaświecenia przechodzi
powoli popołudnie , bardzo leniwy jestświatło budzi jasny
wygląd i jakże pochodziprzyrost obecności wiedzy będzie
wydzielagęsty perfumy, intensywne i zaraźliwa oto
zapach, który czuje przyjemność wdech i jak dobry na co
dzień nigdy nie oddychać tym samym powietrzem
uśmiech uśmiech nie zawsze dokładne , ale co sprawia, że
jesteś pięknakameralny mały uśmiech,znak radości i
traktować jako fascynacji bardzo naturalny i zrelaksowany
ponadczasowy radość, gdy rozsądnie uśmiech uderzył mi
blask chytrze i umysł , gdy nie jesteś mi dotykać różni
stunning'm nieco wnikliwe myślenie na chwilę , jak
szczęściapojawia się w rzeczywistości dualizmu pogodnym
uśmiechem na wygląd zbyt jasne jak ja czasami
postrzegane .
Fado fado cel , wskazującą nostalgię odległej pustyni bez
wieku , ale bardzo blisko do centrali , aby zobaczyć
pragniesz chodzi tylko czujesz, że nie należy wszystkiego
co piszę , ale czuję to, co piszę .
Otoproste, ale nie zmniejszyło to słowo , że moje serce
słuchać wiatru w powierzam wiatrowej do podjęcia kilka
słów napisałem z deszczu, który z pocztą będzie
powiedzieć, że to będzie projekt swoimi promieniami
słońca i CiebieChciałbym powiedzieć, że jesteś moją
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energię i jesteś moim słońce zawsze będzie świecić nawet
w dni , kiedy śniegu było to myślenie , że wiatr zawsze
cios .
Pomyśl , refleksji i działania lub nie działania nie jest
wyrażone czuje i jak trudno jest się czuć i nie wyrażać
tyle czasami po prostu istnieć , ale odzwierciedlają przed
reakcją jak procesie odczuwania i udawać, jako akt
kontroli myśli , czy nieakt teraz otomądrzejszy następnie
udawać .
Toodczucie po czym odzwierciedlają raczej reakcją , że
nie może czuć się może również zawiesić czasem ciszy
Zastanówmy i po prostu zostać przy obecności co oznacza
bycie .
Przeszkodą nie jestprzeszkodą , aby wygrać sam pokaz
bez
strachu
czasami
czuję
wykonawcą
,
ale
zainteresowanie jest żyć i walczyć dla nas, aby rozwinąć
ten czasami jest się rozwijać i uczyć się w walce o życie
zawsze musimy reagować na straty , nieszczęścia
pokonanie przeszkód jestmaksymalizacjipokonam to
maksymalna przyjemność wygrać i dać nam odpowiednią
wartość , aby nas pokonać i zdobyć wartość uczenie się
od porażek i wreszcie wygrać jest esencją życia .
Morski mieszając wodę toczenia do morza,piasku
przędzenia kroplami ziarnazbóż przez wiatr walcowanie na
podłodze , weź z jednej stronyocean spada z innym piasek
morski , jakzanurza się w luźnej hosta samemu
stronyuwalnia się rozwija poczucie , który miał wszystko
w swoich rękach , ale nie wszystko, nie wszystko osiąga
czasem ucieka ręce między tym, co czujemy w naszych
sercach i rękach wszystkie mają emocji i zaczep , który
wyłania formowaniawicher .
Nie to, co powiedzieć, to prawda , ale to nie jest
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absolutnym kłamstwem !
Flaming ból utraty .Gdzie , ale gdzie jesteś?Co zrobiłem ?
Ja nie marzę , bo śpię oczekiwania .
Będziesz się , uratuje mnie od tego szemrania dreszcze
mnie , cofnij mnie , uwolnij mnie i psuje się i mówi , że
nie jesteś !Gdzie jestem , chcę więcej , nie mogę
utrzymać tylko życia i oddychania .
Droga przez frontach i oto coś, co trzyma mnie do przodu
.
Ponieważ ośrodek i wrócić do miejsca, gdzie nie mam
nawet myśleć i być.
Chcę uciec, przy papierosie , ścierają się na skałach i
piorunianów .
Moje serce jest jak tego papierosa , że idzie się na
dążenie do rozpalać będziejeden, który mnie i rozwiązuje
węzeł popycha .I nie , nie chcę byćluźne nitki że więzy
przybywa uchwyty .
Nie chcę być tym, co mówisz, lub powiedzieć o mnie ,
chcę być w to, co czuję .
Ten węzeł, nie widzi, że zołzów i ściska i niszczy .
Ten krawat zostanie przerwane .
Wszystko z powrotem do zera .Ja po prostu chcę być bez
logicznego 0 obserwacji, nie chcą być dodatnie lub
ujemne , ale twierdzą, że trzeba zrobić i się stało .
Niech mnie .
Dlaczego płaczesz ?
Nie wiem , ale zawsze wiem, dlaczego łzy upadki i luźne,
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wiem też, bo czasami wpadam na błędach innych i
dlatego, że posiadają chwyt.
Chcę płakać , chcę upuść mnie .To uczucie , że gorycz
pozostawia mnie z ciepłym zimnym dreszczem , który ,
ale warte twoje łzy , i śmiać się i czuć .Koniec zajmie
końcu osiągnięte przez łzy , ale nie zawsze czai
eksmitowany i biegnie w obliczu obojętności łzawiącego .
Myślałam , jak ty.Tak powszechne, tak jak to, co myślisz ,
sąstandardem .
Nie obchodzi mnie to, co historia , ja chcę widzieć to,
czego nie może dać mi to czego potrzebuję , a nie ciebie .
Chcesz mnie .Do ciebie Chcę cię , jak zawsze , co uważał
za to, co było lub gdzie nie byli , robisz , jak uczynić .
Jestem mnie .
Nie wiem , jak zacząłem tę historię, myślę, żeniewielu
będzie osiągnąć , ale nie mieć strzałkę ani łuk , nie
mówiąc już cel .
Nie mam cel do trafienia , nawet nie ważone Taria , czuję,
że mogę osiągnąć to ja,strzałka jest napędzany do serca ,
więc mój ból .Samotne serce , naznaczone udaru niż
rewitalizuje ,ból jest zbyt silnawola do pompowania .
Nie jestem wolny .I nigdy nie będzie całkowicie wolny ,
kocham moją wolność , ale czuję się związany , kto ma
miłość do mnie .
Dlatego, że mnie kochasz ?
Czy miłość .Chcą być wolni i dołączone do kogoś .Chcesz
czuję się samotny i niezauważony .
Nie chcę , aby zrozumieć wszystko , nie chcę myśleć o
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niczym , bo atakują , chcę od zbliża.
Nie chcę miłości, mówi się, że wolność .Chcę po prostu
spaść , co jest we mnie .
Cierpienie , utrata .Był i nie jest już .
Przyszedł moment, nie czując w lewo.
To natura , a potem cofnąć i więcej, aby powiedzieć , co
zrobimy .
Nie chcę nic robić , nie chce odejść , chcę iść tam, gdzie
nie dostanę .
Bądź poszedł i nic nie przyniesie .
Nie płacz, nie śmiej się , nie myśleć , nie wyglądać i czuć
się jak nie jestem martwy.
Co za tragedia !
I będę musiał iść pewnego dnia będzie także ulegać .
Jak to możliwe?Tak , zastanawiam się, dlaczego to ,
dlaczego , ale nie chce się myśleć, co zostało przekazane .
Nie chcę walczyć , nie chce być nawet ktoś, kto nigdy nie
był .
Głos nawiedza który narzeka .
Hang On .
Pojadę , mam przyjść i odejść cierpliwie .
Co mogę powiedzieć , nie mam , nie ma zbyt wiele , a
inny , więc brakuje .
Atakuje mnie opowiadać mi nie chcą .Nie chcę .
Nie chcę wracać , chcę tu być , gdy muzyka gra i wieje
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wiatr .
Nie chcę być diabła , nie chce być aniołem , nie chcę do
nieba lub piekła .Chcę kraj , w którym wszystko istnieje.
Nie chcę odejść, zostać tu, gdzie jestem , chcę wszystko ,
tylko mnie miejsca oddychać i myśleć na jej temat.
Wyobraź sobie i stworzyć własną egzystencję.
Chcę po prostu oddychać .Chcesz mnie luźne jak my
powietrza oddech .

Pisałem , co będzie widoczny po przeczytaniu tego, co
moja istota chce przekazać .
Wiem, że to nie jest łatwe .Myślę, że wiele nie można
powiedzieć wiele , że nie będą rozumieć .
Odrzucam .
Gwałtowny chcą odrzucić to, co mnie zubaża .
Trywialne rzeczy nie mają miejsca w sercu istniejewiele
emocji .
To, co widzimy na pierwszy rzut oka można zaznaczyć w
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swoim sercu .
On nie może go , nie chcę , aby zobaczyć , ale czuję , co
zobaczyć twoje oczy .
Nigdy nie otwierać oczy serca , bo nie widzi i cierpi .
Jestem tu .
Czy mnie widzisz ?Myślę, że nie !Czy czujesz mnie ?Także
myślę, że nie !Co widzisz we mnie ?
Hmm , jestem tutaj, abyś mnie esquecesses , nie może
nie stać cię mieć , bo to, co nas łączy, czasem nas dzieli ,
ale powiem ci , że tu jestem .
Nie będę udawać,
Napiszę i niech płyną .
Co piszę to bez wątpieniałza .
Jak pisałem łzy , jak to jest , smutny , samotny , mokry,
luźne.
Pozwól mi wytrzeć łzy, ból , swój smutek, samotność, że
swoją uduszenie , który ma być sam .
Pozwól mi lizać swoje łzy , piję ten ból czujesz
Tylko , sam.Ja to ja , tylko ja !
Jak jestem?Tylko ja .
Uczucie rozwija się naprawdę poczuć ból.
Jak to jest , że jesteśmy .Myślę, że temat jest ponad to,
co pochodzi z zagranicy .
Wewnątrz, wiem, że istnieje, istnieje dla innych po prostu
patrzeć na nas, ale nigdy nie zobaczyszsam , że stracę
stron, pojedynczych arkuszy , luźne zdania, luźnych stron,
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pojedynczych arkuszy , luźne frazy , żeby wszystko puścić
, nie chcązapisać coś , opróżnić siebie , tak evoluirei że
wszystko piszę , wszystko evaporize , esvaísse w piśmie o
zdanie więcej bólu , każde słowo ból , piszę , aby mnie
uwolnić .Nie chcę cierpieć .
Kolejny dzień rano,świeże rano powietrza , głośno
też.Chcę nocy, cichą noc, w których widzę w ciemności
światło, można zabrać ze sobą .
Połączmy ciszę i ciemność .
Zróbmy lekkie zaciemnienie .Ściany, narożniki, uroki ,
zaklęcia , wiersze, zwroty .
Chcę być twoim światłem w ciemności nocy .
Jak dałem go w rogach głębokich pływów grać harfy
wysoką Syrenka .Chcę zostać i patrzeć na ciebie nie mówi
ci , co ja napiszę .
Aby nigdy nie zapomnę o tobie .
Nic !Nic nie zrobił
Celem tych słów jest null .Nie chce Ci się czytać, nie
chcemy napisać jeden dzień chcę ci powiedzieć .
Ale teraz po prostu chciał trochę niczym.
Nie wiem , czy można przeczytać , zrozumieć, co znacznie
mniej mam do powiedzenia.
Co chcesz , aby zauważyć, jest to, że entendas i
wszystkich, ale stanowi dla mnie i nie możesz na mnie
liczyć .Ale nie mów nikomu .
Będę czekać na śmierć decepe mnie.
Śmierć ?Nie ma śmierci !
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I to jest zawsze obecny .Nie boję się śmierci , ale utraty
Cię .
Nie , że coś mnie zranić , ale doświadczenie z posiadania ,
a nie o toróżnica jest , jak to może być , tak ?
Nie chcę niczego , na małej i dużej cokolwiek chcę , nie
chcę nic , powtarzam , miałem wszystko, kiedy nie
wiedziałam, a teraz wiem , czego chcę nic , odrzucając to,
co jest , a nie, że będą wolne , wolne od wszystkiego, co
do mniekrawaty i spadnie mi gorycz , to mają .
Po prostu chcę być !
Czy mogę być ja ?Tak mnie i wszystkich, to nic nie chcę ."
Timeless "
Hit, i zaczęło bić nieustannie hit bezprecedensowej
przepływu anomalii lub rannych pewnego dnia nie więcej
otworzył wraca do zrobienia byłootwarte i natychmiast
blisko jak ja wymawia , był mój, ale zawsze w moimTwoje
zamówienie , ty i ja w słowie następnie sercu !Głęboki
smutek , że jest
Nie wiadomo, mieć świadomość i nauczyć się żyć ze
swojej intymnej oto różnica jest znikoma i mają
przynależności jest coś, co zawsze znika , jakby w geście
poddania , nie jest w istocie tylko niechęć chcę być z
siebie jestmożna zobaczyć w tle nasz wewnętrzny i nie
widzimy, że nie ma nic gorsze uzewnętrzniania wyższe oto
oczywisty myśleć , nie pozwól , aby wyrazić, jak dużo
niższy jestpoziom, na którym stajemy zobaczymy jak
wygląda wyższej jaźni ,jest coraz bliżej do nieskończenie
zawsze zastanawiał utopijna oto urodzić , żyć i uczyć się ,
a kiedy naprawdę sobie sprawę, wie , że wiele odszedł od
wszystkiego i wiem własną jaźń co się zmieniło?
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Wszystko w moim cichym świecie!Jak to możliwe?
Ponieważ jestem gotów zmienić wszystko , ale i twarz
prawie wszystkie pochodzą z mojego świata mój świat
milczy ?To jest intelekt , że mówi mi , aby zrobić dobry
uczynek , tak !Wyobraź sobie ? !Wymiar stratosfery bez
granic
ekspansji
wchodzi
rozczarowanie
magii
ponadczasowo się na poziomie samej zawsze z ciemnym
wyglądzie
prawdziwej
iluzji
słowa
już
mówione
rozczarowaniem iluzji ;Dora generacji wewnętrznych
konfliktach z prostego agonii , który bije każdą harmonię .
Enigmatyczny , głębokie i wrażliwe , że jestniewiążący list
energii znacznie więcej liter lub litery małe słowo.
Otomenhir które sedymentacji i pisania wiele mało mówi .
W próżności przyjdziesz wiele będzie tych, które
zostawiają cię , inni nie będą ważne.Aby powiedzieć,
żewiększe dla trudnych myśliwca , ale "użytkowania" , że
niewielu będzie stać , ale te wnajmniejszym wewnętrzna
ma wartość , że tylko można dostać .Żyć , rozwijać ,
uczyć się, aw tle zawsze małym utopijnej wiedzy .
Otodzień, na trochę , chcę tylko kolejny się, że pismo było
ujednolicenie
znawcą
zwykłej
znajomości
wiedzy
naukowej , oboje wyjaśnić tylko z głębokiej mądrości ,
która jest czytana +
Zacznę tam, gdzie chcę , aby zakończyć.
Dymu rozszerza się do wnętrza pokoju .Dla mojego
wnętrza także jest to naruszone .Chcę zerwać z tobą iz
innymi .
Wezmę ?
Siła, wytrzymałość i siła, która prześladuje mnie i mówi
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mi iść do przodu bez strachu !
Będzie w końcu na moich dni .
Wszystkie zewnętrzne będą odrzucam , jak będę się czuł
... nie wiem , ale tutaj mogę zostawić moja mała historia
jest na tej stronie podniosłem ciekawość trochę historię .
Co powiem wam w tych stronach jest dla mnie , aby
znaleźć prawdziwe ja , który mieszka we mnie , bez
zewnętrznego świata .
Jak to jest możliwe , zobaczymy, jak opiszę moją historię
.
Aby
nie
dłuższym
wyprzedzeniem
,
rekolekcje
rzeczywiście
gotowy.Palenie
nadal
przenikają
tę
przestrzeń .
Ta historia zaczyna się , gdy zakończy .
Co mówię wam jest walka wszystko .Zobaczymy, czy
mogę dostać się do końca i powiedzieć, że zrobił
wszystko, i nic , jak maksymalizacji wnętrza.
Przybył tu krótko na papierosy wyniosłyliczba stron
przeczytać, dlaczego .
Weźmy się do walki , będzie to miało czas
Sopra w godzinach, w minutach , w sekundach .To koniec
!
Zacznę , gdzie skończyło się .
Jestem gotowy to palenie przebija okno i uwalnia do
atmosfery , chcę być tego dymu jest tylko powietrze .
Chcę po prostu oddychać powietrzem
Chcę się unosić i wyobrazić sobie, co tu powiem .Co mi
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się nie chce robić , zacznij w końcu zawsze popełniają te
same błędy .
Walka jest daleki od zablokowana .
To, co chcę przekazać to uczucia, sytuacje i konflikty .
Awalka na wygranie samopoczucie , kim jestem .Chcę
byćinne , rysunek goni mnie .
Moja własna świadomość, że informuje mnie i mówi mi :
pojawiają wygrywa was
Oto stoję , ale walka z ruchem tego pościg .
Moim głównym , przychodzi mi do siebie .Uwolnij się ,
rozwinąć się , pozwól mi być z wami przez mnie.
Rozpoczął się tutaj , co będę .Jakie są pytania , bez
mrugnięcia okiem postępować , oto postać, która mnie
prześladuje .
Czy , powtórzy i odradza się żyć i czuć .Nie demagogia i
iluzje , żyć , czego nie można zobaczyć.
Bo tylko wtedy będzie postęp , wstać i powiedzieć.
Chcę być tym, czym jestem , jestem sobą .
Jako, że jestem i że liczba ta będzie .
Będę jak wyobrażam sobie .Gdy goni mnie , powiem ci
przejść .
Naprzeciwko mnie i uwolnić mnie .W końcu jednak , aby
rozpocząć .
Wszystko, co myśli .Uważaj to będzie cię gonić i koniec do
kabla jesteście znajomymi .
Nie bardziej przykro na ten moment .Osiągniętokoniec
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męki , dotknął mnie i szepnął do mnie , jesteś tam ?
Teraz tokoniec początku , że będę zgłosić tutaj .
Na razie mogę powiedzieć , po prostu przyjdź do mnie i
obejmuje mnie do zwycięstwa .
Major mnie przekształcić ciebie .Posiadać mnie !
Będzieszostatni raz mój zapach .Tak , możesz iść.
Nie pokazuj mi smutno z wyjazdem .Przy okazji szukam w
drodze.
Idź jak przyszedł , od tego, jak przyszedł .Nie chcę cię ,
jesteś
bardziejchaotycznego
nieszczęściem
.Twoja
obecność jestzniewagą .
Wiem, że dla ciebie , nigdy nie wygrał , tylko stracił .
Jesteś jak przyjaciela palenia papierosów choroby.
Część i idź, idź dzieje , że po przybyciu tam nie będzie
.Jak powiedziałem , Emano do zapachu , że tylko ... ires
zdobyć inny smak i zapach .
Może nie wiecie, ani nazbyt na uwadze , co provocas was
.
Ponieważ wiem, że pamiętam kilka lat .Tyle że teraz tu
tkwi chęć kontynuowania z tobą .
Będę jęczeć w obecności początkowo
prognostyk dla drobnych dolegliwości .

myślał

,

ale

Podlegają i tworzymy połączenia, jednak fatalny i złudną
przyjemność warunków życiatrochę słabe .Śmiem
pozbawienia .Bo tylko wtedy lekki i naturalny , tak że
karmi mnie .
Fajny

,

spokojny

,
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ciepły

i

harmonijny

będzieodszkodowanie
Naturalne wiatr płynący w czasie zawsze czuł z północy
.Prądy powietrza bafejado przeciwko nam będą burze
przed nami , to jest naturalne, że dym z samego
powietrza .
W którym znajdujemy w naturze zewnątrz jak wewnątrz
harmonii wolnych prądach .
Kwiaty , rośnie i konsoliduje sam korzeń wyzwolenia.Chce
jednoznaczne nasze spotkanie jestbardzo różowy z
czasów pustynnych piasków , począwszy ujędrniający
powód .Do góry uwalniając wulgarny wizerunek człowieka
, do mimośród intymnej relacji , która oddziela nas
.Jesteśmy różni , jestem naturalne i organiczne żeś
sztucznych i syntetycznych , a tym samym nie exprimas
beze mnie .Bez aktu , który będzie zneutralizować ,
będziesz mnie uszczęśliwić .
Będę otworzyć drzwi , aby przyjść ze mną rozmawiać.Ale
to
zostawiam
uchylone
,
aby
wydostać
się
niebawem.Rysunek
jesteś
świadomy
swojego
rozprzestrzeniania , consomes mi cierpliwość niepokoju
.Jesteś i będziesztrochę dużo znaczenie .
Wszyscy mamy te głupie etapy , zwykle u dzieci .
Ale jeśli mówią nam u dorosłych uwolnienia dziecka
mamy w nas , a potem miałem z tobązłe fazy .Wracam do
spokoju pacjenta .
Możesz iść I zamknij drzwi .Bardzo wiem , dlaczego
przyszedł , ale również wiedzieć, gdzie idziesz .
Różnica jest szeroki, szerszy myśli podwieźć .
Uciekajcie , beze mnie , otacza Cię i eksploduje .Od
pierwszego dnia , że słowo zostało moje zdanie , ale nie
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mów mi, kiedyobok możesz mi powiedzieć , witam,
jestem tutaj , ale z pewnością podróż będziepowrót do
twardej , ale harmonijnej rzeczywistości tak, że jest albo
niech atakują ,mamy to, czego szukają ?Więc po
prostusłowo od Ciebie , to do widzenia .
I przyszedł odchodzi począwszy ...
To byłostatni raz ... przegap przychodzi opuścić .Łza
spadła i gaśnie płacz .
Lina , która mnie łączy , to nie to samo , co mnie dusi
.Węzeł na szyi , wisi na włosku .
Estrangulas umysł i sufocas przytomność .
Co oferujesz jestpowolna śmierć odmłodzić i chodzenie w
ten sposób i mówić , jak to zrobiliśmy .Nigdy nie usunie
ból dotkliwie niż jeden cios cięcia laminatu ochrypły żywo
.
Na
górze
wstrząsające
pamięci
i
widmowym
uderzenia.Czy Twój dychotomiczny obecność między
byciem i nie jest .Życie pokryte chwil fotograficznych , że
wszystkie sklepy i natychmiast przelewa .Ponieważ
mieszka we mnie ze mnie.Kasuje swoje przeznaczenie i
żyć część .
Ten ponadczasowy czuć rozprzestrzeniania następujące
momenty .Jak latać bez ruszania się z fotela .
Tym razem nie zatrzyma , bo oddychać i można jeszcze
zatrzymać , co sprawia, że można oddychać.
Życie jest tak silna, jakchęć
oddychaniu nie mieszka .

oddychać.Ale

tylko

w

Kiedy opuszczę cię żyć nie przestaniesz oddychać.
W związku z tym , co jest to, co pojawia się w bezsilnej
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obrazu.
Bez ograniczeń lub konsekwencji , w następnym
etapie.Ten wyłaniający się z każdą chwilą będzie innego
wymiata nam, co tak naprawdę jesteśmy ,iluzja
samobiczowanie klifu jest żyć , podczas gdy my żyjemy ,
co przenosi nas jestnatura , że otacza nas ciągle i tylko
odwraca naszą uwagę , to znaczy , że wszystkieczas
absorpcji jest raczej tylko iluzoryczne po- umysł od
przyrody odzwierciedla wszystkie ramki losowo i
najwyższym stopniu przekroczenia każdą chwilą ruchu
postaci ludzkiej .
Cokolwiek powstaje wokół postaci jaźni jest na zewnątrz ,
że powiększa wnętrze , ale tylko uchwycićuczucie
roztargnienia jestwyższa istota , która porusza nas do
matki natury .Jeśli w dowolnym momencie , cnotliwych ,
sprzecznych napada Ci zaliczony w chwili uwadze te wpisy
nie może się równać do nauki i opuścić żadnego tempa.
Na szczęście przepięciami, ogromny i odległe myśli .
Chciałbym porozmawiać o ... Ty decydujesz , zawsze
manobraste .
Odwrócenie ról mówi milczeć .
Lot słowo jest aktem .Jak cię ignorują Państwa z .
Jesteś latają w cieniu aerodynamicznym.Bo ukrywać ,
pojawiając więc kiedy chcesz .
Czy nie widzisz ?
Daj czyń sobie innego , będziesz miał innego przyjaciela ,
który nie twój proste nieszczęściem .
Okaże parowaniu .
To było w ten sposób , że liczenie do dziesięciu, zdałem
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sobie sprawę, jak wiele vislumbramento migawki chwili
przyszłego okna były otwarte, a tylko ostatni widok dymu
rozszerza się i jakkliknięcie przyszłości staje się duży i
szeroki.
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