SUN KU -Lumina Adevărului
Considerații modest făcute în aspect bun , foarte
doză de independență , profund , interesant cum vom
vedea interacțiunea idei foarte bune care au condus pas
de a spune o poveste cu un moral care este morala
povestii ... această poveste despre doi workhorsescare a
făcut o călătorie prin Japonia antica , deoarece momentul
descoperirii , magarul gri a fost încărcat cu sare , sarcină
foarte grea ;fundul negru ghidat pentru rulotă destinație
pentru că a avut o sarcină foarte ușoară , a burete până
laudă de noroc lui fiind mod foarte nepoliticosgri nu a
putut suporta și a fost pe cale de a muri atunci când
efortul de poticnire cade în baltă mare de derretendoapădacă jumătate din sarcina , fundul negru uimit uitam
de partenerul noroc incredibil că acolo merge de ridicare ,
facilitând luarea ce mai rămăsese din taxa .Motivat de
gelozie , aruncat în apă în speranța de aceeași soartă .
Buretele absorbit de apă ceea ce face aproape imposibilă
negru chiar se ridice , desigur în cele din urmă a ceda
oboselii și să moară .
Povestiri de bunicul
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Dragostea este ca un curcubeu , nu este întotdeauna
prezent , dar apare mereu !Teoria haosului utopic
formulată 1 = 1 + 1 = 2 : 2 = 1a Rainbow Spiral utopie
dragoste multifactorială se termină la entitate puterea
maximă de radiație , flori în soare - pământul expiră ,
soarele inspiră aceleași culorisă picteze lumea - am
respira , te inspira în același aer de dragoste și sunt toate
culorile pentru a picta lumea ta !Toate parte din modul în
care ne simțim lucrurile și există lucruri care unesc , alte
separate, - , dar adevărul nu ascunde fapte .Prima mea
amintire pur și simplu trebuie doar amintiri , în care a
absorbit acord pe o zi senina , și mă pregătesc cu puterea
de lumina din întuneric , și va distribui putere și energie
pentru întreaga comunitate constelar .Mi-am pus să mă
gândesc dacă o zi să existe o distanță ?În cazul în care
într-o zi o distanță , ar fi distrugător , înfricoșător ,
zgomotos , sau a fost neobosit luminos , frumos , radiant
și energic .Fiecare ray are ca oamenii caracteristici diferite
, diferite moduri de acțiune , lumină diferită , și anume
fiecare rază / să fie unic și exclusiv .Ei bine, dacă într-o zi
o distanță de cel puțin că a fost inițial .Fiecare ray are
forma de acțiune , ca în orice moment cei care
împărtășesc uneori apare fracții .Ne acționează asupra
grinzii / fi , am putea schimba direcția și destinația .În
ceea ce privește destinațiile și prima dată, voi invoca
numele lui Dumnezeu , o zi a venit , au o conversație
convingeri și credințe cu un adept Coran care mi-a spus
următoarea poveste pe care voi descrie : esti un anumit
jocpentru maini si vehementa cere lui Dumnezeu să te las
punctajul maxim și ai plecat doi bani .Draga mea ,
povestea se reduce , dar care a lansat în cele din urmă a
informațiilor ?Dar în afară de aceasta poveste vreau să vă
spun că avem de acțiune și rază / acționează cu mediul ,
fiecare arunca zarurile cu energie / forma /
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comportamentul tău .Știam că va fi un transformator și că
lucrurile s-au de gând să aibă un echilibru de forțe
strălucitoare , care ar transforma realitatea .O energie
revitalizat și care trăiește nemulțumirea cu satisfacție va
deveni în toate culorile pentru a picta lumea ta .M-am
trezit într-o realitate diferită de cursuri de scriere de
obicei și explorate prin această carte s-ar extinde ființa
mea .Mă gândesc la modul de a transmitere de gândire și
echivala -l la o lumină și puterea sa .Cu toții ne gândim
mai multe perspective trebuie să urmeze un lanț și
sufletul are momente de tulburare , felul în care privim nu
este întotdeauna naiv și energie se extinde .Mințile tulburi
cu contravenții se perpetuează și vocea la unison mai tare
decât multe voci , cuvintele sunt o expresie a artei , de
acum nu va fi sursă de inspirație .Bataie a inimii are
ritmul ei , care se extinde venele .Represiunea face pe
morți pentru că tot ceea ce are q ei .Totul ne gândim la
rău și , uneori, să ne facă să taci ", dar cu toții ne gândim
, " amintirile nu sunt întotdeauna prezente și spune nu
ură pratiques pentru că este rău .Cu toții avem libertatea
de exprimare , dar nu tot ce avea la momentul potrivit , și
nimic mai cinstit decât adevărul , avem diferite forme de
exprimare și de a fi bine este de a avea echilibru .Balanța
este un ciclu de rutine , fiind nervos este un dezechilibru
.Oamenilor le place să comenteze .Toate au pur naște
dragoste universale compasiune .Soarele este sursa de
energie ,anormal este nu se întâmplă nimic , toată lumea
a uitat când doresc și există întotdeauna mai multe
perspective , multe idei , câteva condamnări ...
Momentan lucruri ireparabile , pentru că toate sunt
supuse nedreptate .Iubirea este o sursă de plăcere și
mereu singur și protejat : există oameni care nu le place
să cred , dar gradul de informare este o lanterna care ne
clarifică .
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Există vicii care le avem cu toții uneori temeri , ei toți
spun și fac lucruri stupide .Eu nu scrie la nimeni, cu toții
avem ceva nu vrem să vă amintiți , dar e bine să știm
când suntem triști și mereu recunosc că nu ascunde nimic
pentru că noi toți avem vulnerabilitati , cu toții se simt
placerea de ceva și când posibilitatea ascunde deschide
ușa.Există întotdeauna un sentiment de celălalt , dar "
nimeni nu este nimeni ", și așa toată lumea are dreptul să
strălucească .Prietenia este întotdeauna un principiu bun
pentru un prieten este un alt sine .Urmeaza-ti instinctul
vezi pozitive .Putem toate fi iubit și dragostea este
generator de lumină atunci când suntem iubiți noi trebuie
să respecte acest sentiment , iubim unii pe alții și de a
crește rata natalității , mereu cu cuvintele Jocuri
Crossroads fără îndoială, o adăugați antagoniste , dar cu
logica tapentru a evita suferința ." Ce am vechi nu este
înțelepciune , dar prudența ", așa asculta !Toată lumea
știe bine și rău ?Avem în mâinile noastre decizia de a fi
bun sau rău , nebunie este un bun-simț , într-adevăr
cunoaștere este importantă ! ?Dacă este posibil sa fie
absolvent al școlii de viață ... O să mă transforma pentru
tine , pentru mine si pentru cei care mă iubesc
.Modificarea evoluție .Un cablu care trece un curent
vibrant de anxietate , electrice , rula organelor, cabluri de
alimentare și de speranță pentru ceva nou și uimitor că
lasă mișcările statice , dar cu gânduri de curse și
nerăbdător .Mișcare paralizat , tensiunea crește în
elaborarea și mișcări controlate efectiv și măsurat , în jos
pe scări de gândire care ne conectează între ele .Este
această scară gânduri pe care le clasifică comportamente,
fete și mișcări care nu se potrivesc pe coborarea și
ascensiunea momentele vieții , lumini alimenta banda de
alergat fără oprire plumb tu nebun această realitate secol
.XXI , energie , magie , costume , toate cu armonii
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aparente , dar ai grija pe scări , nu toată lumea varulantă
de viață , există ființe care urca scari care se ridica și mai
ales cineva se mută și suporturile , este de ajuns sau este
unîntrebarea de echilibru ?Balanța de putere este
esențială pentru echilibrul de mișcări, în sus și în jos la
nivelul fiecărei ființe , dar nu toate merită să meargă în
jos sau să ne sprijine înurcare , efortul si perseverenta
sunt cheie , apoi ridica -te la spiritul de sacrificiu ,
fărăprejudiciu sau se oprește și ea te va duce în lumina
gândirii ființei .Nr echilibru de forțe externe care pot da ,
pașii sunt solide și alimentat prin cabluri de speranță venit
la cel mai important cablul electric ciclul de viață , energia
care alimentează pământul .Panou electric meu a fost cel
care s-ar porunci poziții și destinații de putere universal .A
fost o lumină solară care ar ilumina măruntaiele
întunecate ale naturii pământ .Ce se întâmpla simțit
întristată de zori un costum care a venit cu căderea nopții
, a trăit , a reînviat și renăscut sunt celputernic soarele (
soare ) * o sursă radiantă care cad ca picături pe podea ,
această sursă de viață și lumină .Far meu , care
urmărește circulație neîncetat pivotant de anormalitate
.Început să se simtă prima electrocutarea și nervii
zgomotoase clipesc cu electrocutare inimă .Undele
electromagnetice care vin și pleacă formele de undă
gândurile în jurul cercului de valuri .Electricitate trece prin
corpul meu curentul care -mi aduce la circuitul de valuri
.Impulsul electric jos și am puls scuturat circula in modul
electric , știut întotdeauna adevărul atunci când a
descoperit de străluciri de impuls , există o pană de
curent și tacichinuit de voci sentiment luminos de a fi ,
aprinde o lumânare luminosdurere acumulat de ceară
topită .Usi electrice deschise atinge ușor , dar de
închidere nici un moment pentru a deschide .Ferăstrăul
electric reduceri cu întuneric rădăcinile motivate de ură
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vibrante .Electrocutat în fum luminos reușește memorie ,
turbulențe
electromagnetic
în
mintea
pline
,
electromagnetismos infinite turbulente .Extinde ca
electrificarea razele că paraliza mintea , au un electrizant
lumina , negru de flash-uri , lumini intermitente care
afectează mă trecerea lanțului neîntrerupt .Lumini opace
ilumina ființe bizare , în lumina slabă .Cabluri alerga prin
mine corp vibrant plin de energie .Subo și avansare în 10
circuit și există un eșec Energia " , incoruptibil chiar pe
întuneric este o pierdere de putere și a căzut de tramvai
pe cuvintele de extaz și sentimente .Bright ascuțite tăiate
și luminoase ecouri , lumina stralucitoare hapsân rupere
de voce , de fulgere clipește în care întunecată obscur
ființele rătăcitor cu orientare ocular .Există o fluorescență
și care nu se încadrează floare și tunete în toate direcțiile
și sensurile ." Ofusculência " și acestea fulger piercing
umbri un alt senzații de plăcere și arată lui
.Incandescenta și intersectează arcuri adanci in sufletul
vostru care detin atomii , dinamice și incandescente
șocuri .Ca un indiciu percuție mă incongruența de
sentimente care necesită o lumină puternică și hotărâtă în
amurg mea absență care ghemuiesc încet , în lumini
ridicate ale fiintei mele , și incanta ușor ca un fulger
.Există o lumină de rău augur , amenință aceste lumini de
convalescență care ne chinuiești și lăsați să prevadă
pericolul ?Există o lampă , lumina pe care o însoțește în
bucolic și incapabil să se confrunte cu momente de
intimidas tine în secret .Există o lumină roșie intensă și de
blocare nervi acceleratorului .Zarpares șoc și contaminanți
mintea fără impulsuri asupra lui în sus , companie lumina
, iluminat ce nu este dat , și nu simt compania de lumină
.Thunder pisa și distruge zgomote foame de placere
.Lumini puternice condamna un vieți la educatie prin voci
.Cum puternic și lacerating raze care taie legăturile
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imposibil de a lega lumina slabă în care umbrit de
conștientizare care pătrunde pachete voluminoase
.Ilumina intens negura lumină negru în cosmic luminos ,
un penetrant și cosmos profunde care amelioreaza uitare
a sufletului .Încălzește Lightning apoi se închide și devine
nemișcat și tăcut , dar raza de acțiune și zgomot atunci
când se întâmplă este cu sufletul la gură și copleșitoare
care infecteaza furia de a trăi și de a fi prezent , printre
alte lumini și iluminări sau chiar simplu, dar izbitoare
întuneric trecătoare de suspine șisparge tăcerile cele mai
electrizante .Acest fulger reușește ai conștiință marcat
prin emiterea de gemete elocvente și care precipita
acțiune sentiment neglijat de proprietate să fie
oportunitate la momentul căzut un alt fulger în această
lume .Îmi amintesc fotografia luată cu fratele meu ( acum
agățat în camera mea ) și eu sunt la locul unde am avut
gazdele infernale care se referă mai târziu .După gri
deschis, aceste cenușă care marchează căldură fiare de
călcat sălbatice și puternice doar o ponosită sunt
contaminate cu lumina cenușă de trecut și viitor
omniprezente nu uita .Taiatiimpulsul momentului și
propagă chinuitoare încet și spune effusively tine te
controlează , și te aruncă într- o fântână de lumină care
se îneacă în memoria cuvintelor nestapanit și turnare
setea de lumină .Într-un vacarm sunt jarul mocnit unui
organism magnetic care fluiere și clipește în inima ta arde
cu dorință pentru ceva , viril și masculin sau feminin și
senzual apoi , această personalitate dubla afront care nu
produce chiar o parte sau alta .Acestea căldură gri deschis
întuneric șifrivol și au în protecția lor termică de ploaie și
mistuit , care răspândit peste continente și spațiu
atemporal ne invadează și ne prezintă perspective de lux
și ne oferă multe plăceri și deprimant .Anxietatea chimie
plăcere sedentar , dar nu iritabil , dar tipărite cu chipuri
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naive .Orb la fiorul de senzație și fiind , se simte orbitoare
și strălucitoare și ameliorează contracții simțit de excese ,
excesele astfel încât ne redirecționa către o altă
dimensiune , se dezvoltă , se hrănește cu dependenta nu
se retraga nu oscila sau conflict în păr nebunnegarea
.Lumina hipnotic și bâjbâie sentimentele experiență simțit
în fața promit să cedeze dorinței , ne conduce la
eficientizarea și cred că există , pentru că noi suntem
înclinați fără credit , fără datorii , stagnant ca viata
hipnotic de ființe transcendente care sunt încurcate
însurse uscate , rave perceput sprâncene nerușinare și
petrecere a timpului liber .Asta ne conduce la noi
provocări în același gând în reacție diferite , aceste reacții
uneori nejustificate în cazul în care ne confruntăm cu
dorința de a avea pur , poate fi alimentat prin ei și nu a
efectuat piese la fel de slabe de lut care vin împreună
atunci când este încălzit .
În al doilea rând Memoria mea este tocmai o fotografie
îmbrăcat într-un costum în care sunt în aceleași haine de
la prima fotografie , care este acum în camera mea , eu
sunt într- Açoreira pe o mașină Imi amintesc care se
încadrează în jos pe scări de bunica mea în cazul în care
au fost acolo benzifolosit la intrarea muștele.Îmi amintesc
pentru a apela țara bunica mea în țara de muste fost
magari agitație mult sau cai rula în mod constant.Tatăl
meu , care detine o masina albastra care sa născut a
doua rechemare mea , a fost un Datsun .Mea " vechi "
folosit pentru a spune o poveste , istorie după el , între
bunica mea și un măgar care nu-l ascultă , bătrîna mușcat
urechea lui .Astăzi, după povestea pe care va citi nu a
căzut nici dinți .Am văzut sânii bunica mea o dată și a fost
în oglindă a fost sub pat părinților mei a fost mai bine
glumă care a avut copilărie până cel mai rău de
cosmaruri, coșmaruri am folosit pentru a avea un teribil
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jos un flux și într-o oală , credacest lucru poate fi cel mai
rau lucru pe care poti visa a copilului si deces în cele din
urmă la moarte și la fel ca înainte de moarte sau
nemuritor care lumina care este împărțită între mișcare
organisme îndepărtat și oscilează între două moduri de
ușor pentru a lumina , dar nu viațăsubzistă în durere și
disperare de hipnoză sistemice care hrănește și se
dezvoltă .Constient este atât de intensă încât să se stingă
și există chiar șterse .O centrare a Psychedelic altul
legături în zgomotul de tunet curajoase care sprijin și de a
spori anomalie care vine de la faptul ca suntem acoperite
pe parcursul acestui tunete psihedelice .Ei bine, aici tot ce
stă în concordanță fără puteri sau solzi , transferul ar fi
doar un pretext pentru anomalie , tunetul negru , cuști și
trimiterea ciudat mormăieli , profunde ale absorbanței
motiv , pentru că se stinge , raza de acțiune și se
mutăfără cea mai mică secret , aparent o lume de lumini
psihedelice care afectează pe cei care -l sustraga dacă
doriți sau bucura de plăcerile eșalonate vopsit prejudiciată
de culori oblice stagnare , care nu doresc să creeze sau
doar indulgență .Plini de Duhul de gândul de a fragmente
de fapt fragmentate sunt cei care își imaginează o altă
lume , departe de tulburări care ne irita ca atunci când
ne-am zgâria ochi , sau pur și simplu clipi .Această
mișcare înstrăinat altă mișcare strălucește și se
pulverizează mintea îndepărtate și orb la simplul fapt de a
fi un ocupat sau agitat .Thunder este psihedelice și alungă
spiritele fără ei să se manifeste și de ce nu există o
realitate paralelă de zvonuri și intransigență cabau-bau ,
și
nimeni
aici
mănâncă
personalități
bizare și
pseudonimele de preexistentă deși există , într-adevăr
.Prin urmare, tot ceea ce este ireal are poveste
atemporală , dar are ceva , frică , teamă că deporteaza
într-un orizont de 5 dimensiuni , polígonas și liniar , dar
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nu probabil , sau chiar sub rezerva oricărei trăsătură ,
această
trăsătură
este
că
emisfereși
apoteoza
transcendent crezut .Nu flori sau creste in filamente de
idei abstracte ce, da impulsuri născuți de caractere văzut
vreodată , decorate , mișcări imitații și adecvare pentru
moment , dar totul adus la cunoștință și calculat minim
.Nu calcule este real și imprevizibilă că există o
spontaneitate original care este absurd să se gândească la
nimic .Se macină și se pisa șefii de altădată și are
desvanecestes din frunze galbene și mâncat de
bibliófagos că nu perseverență intimida memorie învechit
și a făcut contrafăcute și să măsoare sale .Înconjurat de
aparate de măsurat Ei bun venit rotulantes Abyssinians și
râde detunet aetiopiana .Îndemnat de cei care trăiesc în
lumina trecutului , cei care mor de dincolo invada
corpurile cerești proeminente , de fapt se întâmplă ,
imediate .Dar toate sunt de natură tehnică , mai mult sau
mai puțin intense , dar sunt radiații de energie care nu
sunt compatibile cu trecutul , chiar în momentul
precedent .Amintiri emit astfel radiații nocive , dar nu
umbri orice gândit că, dacă doriți să aprinde în orice
moment
,
impuls
sau
moment.Pentru
trecutul
intersectează cu prezentul, moment , ritmul , două sau
fracția , dar nu influențele sunt , prin urmare, întotdeauna
puternic timpul de lumină este curent pura de ecstasy
care taie ca vânt în față, ceva până atunci dezbrăcat de
intențieși mișcare în jurul valorii de plăcerea de a face sau
să fie , pentru că ceea ce există și în contul a ființei
noastre estecă pur și simplu clic așteaptă cu nerăbdare la
lumina rămas singur , lumina lui mai mult sau mai puțin
intensă , transpirații viața din trecut, darnu a ghida
principiul de mișcare a declanșat impulsuri rămas fără
mască , al doilea a trăit în momentul în care pur și simplu
nu ca se târască în jurul lumini din trecut și se agață de
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nimic .Ei bine, asta e sinonim cu contaminare , radiații nu,
mulțumesc !Prin urmare, nimic mai puternic decât lumina
la acea vreme, și să fie în orice moment , cu toată
puterea lui, dar nimeni nu este mai bun decât oricine ,
este o chestiune de luptă , și să nu vii la mine cu aceste
lumini înnăscute pentru că fiecare are ,obosit de voință și
imaginație și dezvoltării energiei de pură și de creație,
culorile magice reflectate în galben soare .De fapt, nu
există multă lumină , există în continuare existența doar
rămas focarelor și modul echilibrat de a obiectiva , pe
care nu le puteți vedea .Deci, nu este real , este rezultatul
a ceva care ne ajută să sensibilizare .Dar razele ce este
constiinta ?Ceea ce este într-adevăr conștient sau
inconștient ?Aici este o barieră care nu se materializează
pentru o mulțime de sens pentru a face și de a înțelege ,
cu toții condus pentru moment .Acest lucru pentru a pune
bariere
preconcepute
și
spune
curenții
sunt
insurmontabile , când, de fapt , nu există bariere în real !
?Totul este atât de imaginar toții trăim în aceeași fluxul
de iluzii , scaun de alte bauturi alcoolice care nu afectează
adevărul , deoarece nu există , sau chiar nu există nici o
barieră între dorința de a inconștientului mereu prezent în
conștient și că ne rezervăm să ne, doar goliciune , da sunt
creaturi celeste imaginare care traiesc cum se spune în
lumina trecutului , cu o majoritate care a decis că trebuie
să aibă greutate sau măsură , dar din care sunt ei să
intervină .Se observă și este de a căuta , la estomparea
până când era firesc ca această lumină clar că în curând
vom conforma .Neconformități , adversitate , conflicte ,
servind ca simple indulgențe acumulator atitudini și
probleme conștient , dar nu atât de adânc , astfel încât
acestea sunt naturale .Între naturale și transcendent
există un impact minim acolo decât în mod normal ne
învăluie și ne face să se simtă în largul său și liniștit ,
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totul este firesc : aer , bucurie care ne înconjoară , că
bate și fuge și mai ales atingere atingere, blând lacei
cărora le place aspirații de luminozitate .Energia a reușit
în miez , sursă puternic radiază în noi transformarea ,
schimbarea psihologic , să ne considerăm apoi a lovit de
această putere nucleară.Această lumină trepidant creste
trebui, în așteptarea faptului că , în realitate, nu suferă ,
ci ca un păun care se infiltrează impulsul confiscate și
care ne conduc să acționeze pentru a acționa sau nu
acționează , impuls , această explozie dinamic și clar .Prin
urmare, ne pentru a profita de exponent maximă în
puterea lui , sunt agenți obișnuiți, care corecteaza , piloni
năruie imposibil să dezechilibreze este puterea de
transformare .Și nimic mai puternic decât se transforme ,
această schimbare în ceva care ridica și ne protejează de
contaminare .Imi amintesc plâns și nu doresc să meargă
la pre- școală în prima zi , dar mai ales după ce sa
bucurat de prietenie , joc cu prietenii mei .A fost normală
în copil bolnav care provoaca febra mare coșmar
personalizat , cel care a fost atașat la un lanț și până la
un cazan de ardere , dar cu gândul rave am fost de gând
să iad , dar sa trezit brusc și a fost salvat în numărul final
care a derivat.Știu că de când am învățat , de asemenea,
pentru a distinge cald de la rece , în conformitate cu
fratele meu , care a pus o mână pe încălzire în funcție de
el în cea mai rece parte și el în cea mai tare parte ,
rezultatul : doar ars o încheietura mâinii drepte care îmi
amintește de 666 sausemnul fiarei din curiozitate meu de
telefon trecut sa încheiat în 666. - ceva ne va opri dacă
vrem să continuăm , dar de ce opri dacă este o acțiune
care se desfășoară și generează emoții , senzații și stimuli
atunci când cineva răspunde și reacționează în , acțiunea
meaPrieteni, răbdare și inteligență pentru a înțelege
cealaltă fiind confruntare .De ce sa lasi energii negative
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ne paralizează , ca și cum am fost copii fără răspuns ,
draga mea curaj , cuvântul este ordinea pe care urmează
să fie judecat și care va fi judecătorul de motiv, care
poate fi normal sau anormal , oricine !Cu toții avem
credință și am fezada dai cazuri de interes de voință și
atotștiutor și această dorință , ci ca o harpă care face
aluzie și scapă transmite sunete sirenă cu ecouri
halucinante .Nimic mai mult decât auzi relaxare asculta
de două ori la fel de mult ca vorbim și tăcere este o
acțiune și nu naiv sau necontrolată , puțini rezista tăcere
și acolo la a încerca .Poate fi chiar chinuitoare , dar
răspunde la multe întrebări subiective și obiective ,
tăcerea sociabil este tăcut , dar poate funcționa ca arma
perfecta incontrolabilă , dorind impulsivitate și de sete ,
cei care nu pot controla .Calmează-te și ascultă , ascultă
tăcerea în tine .
Am prins odată o pasăre l-au legat un fir de fier
masă de călcat l-ar da mâncare , apă ... și a murit în acea
zi jucăria mea viață .Primul meu joc a prinde rezultatul
jocului prost de a avea pe fratele meu în spatele meu mă
provoacă să precipite un " colț ", în cazul în care cracare
capul până când țesutul albicios a fost de aproximativ .Am
mers aproximativ 4 km pentru a merge până la munte
șide fumat Kentucky 12.50 dolari acestor întâlniri
prietenul meu a mancat lămpi , cupe , care a apărut ,
circul a trecut recent în localitate .Primul meu an de
exhibiționism ciclism a fost mai fratele meu , cei doi nu a
reușit să -și petreacă câteva cărămizi și doar luată de
acesta spital pro .Aproape în același timp, a luat o
ferradela o cățea gravidă și apoi furtul marmură care ma
făcut să mă implicat fratele meu mi-a răzbuna de
ladrãozito care ar fi mai târziu prietenul meu și am avut
cel mai nebunesc fratele pământului .Acest prieten nu a
fost invitat la ziua mea de nastere , dar a avut grijă să-mi
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ofere prima mea lego și unic în viață .Zile înainte de
comuniune prima a mers cu un prieten la centrul
comunității locale și fura plachetele păcat .Acesta a fost
doar începutul .Apoi am început să joace as ascuns și așa
am ascuns cel mai bun prieten al mamei mele lasandu-l
singur în casă mai târziu a aflat că el a fost îngrozit , și
solicită noi nu ne-am deschide ușa .Prietenii jucat cu
biciclete , masini, marmura , si placut aventura ...
încheiat până să se întâmple o zi cânte janeiras pe regi și
de asistent niște bani prin cheltui atunci amintiți-vă doar ,
oferind cârnați și alte afumatne-am întrebat în clasa 3 si
desi profesorul a fost înlocuit , loc de joaca școală a fost
în lucrările cu dealuri de nisip si guri de , dar m-am
aventurat , când am venit în cameră și , pentru prima
dată de astfel de îndrăzneală va " conduce o reguada " și
îndrăznitam luat mâna înainte profesorul ma lovit , a doua
în fața studenților și au pretins iertat .În 4-lea an vândut
mele colecții tatăl colegi acoperă , ca aceste suplimente
care ies astăzi în ziare .Îmi amintesc prima expertul în
cazul în care pentru a pune mama mea mi- și tatăl meu și
fratele meu a luat și am văzut expertul a le atinge în
organele genitale pentru a -mi că nu a îndrăznit și au
aruncat ură ei a fost primul care dezgust îndurata de
viață.Sunt un natală plus vărul meu și fratele meu și el
devine primul LP Floyd roz - peretele , primaço rece
.Amintiți-vă de 1 comuniunea cu luna mai 1986, Biserica
a cenușii sabie curea , era deja o plimbare intens cu
pantofi strâmt .E timpul să plece pentru municipalitate
Estarreja , stânga spate prieteni si cunostinte , a ajuns
pentru a ascunde plecarea mea tot cu beneficiul de a
părăsi , chiar înainte de anul școlar 4-lea an fiind
compensată printr-o scrisoare ulterioară din partea
profesorului carea arătat admirat de tăcerea mea .Când
am ajuns la județ Estarreja m-am mutat la Pardilhó , am
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fost de câteva luni , a început aici mea de zi cu zi , eu știu
în momentul în care noi acum numim bulling am fost
victima și temut , temut chiar și atunci când călătoresc de
la domiciliu laautobuz școlar , nu a fost unul care a fost
fericit să " ude supa ! "1 locuri de munca pe care îmi
amintesc a fost spalarea masinii tatălui meu și să treacă
proiectul de lege deja mașina de scris și mi-a plătit .Am
intrat în anul 5, cu permisiune specială și anume o
renunțare răspundere semnată de părinte sau tutore mea
de a intra5-lea an de la școală c + s Brodick pentru că nu
a avut încă vârsta minimă .Atins doar rulouri de hârtie
igienică și fumava- atins doresc ca lumea să se oprească
la timp pentru mine pentru a profita de un jaf banca, etc
... Dar anul acesta am lua prima mea diplomă în care
menționează că elev a participat la cross country19881989 școală de asistent în 15ºlugar , nimic rau pentru
cineva care nu este încă crescut , la fel au simtit crescut
pentru a sări la rețea și du-te cumpăra țigări .El a mers
fără frâne de biciclete și -a petrecut tălpi de adidași în
fumatului mea devreme serios Îi datorez o sg gigant
vecinmai bun taverna devreme Estarreja preferat bufet și
nu a mâncat la cantina .Îmi amintesc ceremonia de
înmormântare prima am participat a fost milă mea
papagal Acest lucru a fost aripi taiate ... A plecat să joace
în curte și a urcat o loquat când am sărit la pământ ,
distrus papagalul !Aici începe sechele mele ;Am adormit
chiar plâns pentru că a pierdut acest animal , am ajuns
aderarea la un mozaicuri și acolo a făcut înmormântare
.Toate foarte bine să nu fie o pisică a doua zi du-te caută
-l !Rezultatul din această poveste se termină cu un câine
care a cerut cadou de Craciun , dar a fost găsit să se
abată de la ușa casei mele , salutăm această " Teko " și
se termină prin a fi instruiți pentru a ataca pisica țintă ,
doar Teko mea pentru uciderea pisica .Chiar am lovit cu o
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piatră pe partea de sus a unei brichete din curiozitate și a
rupt .
În zilele mele timpurii de muncă , ma amuzat în
patiserie unde a lucrat , că mustrări ... El chiar ia ziarul la
baie pentru a citi și fumat una sau două țigări cu toate
acestea , la momentul de a nu fi prins de fratele meu și misora a sosit cu frică să arunce pachetul pe fereastră în
mașină .Am avut o experiență cu lup umbra : s-a pierdut
, dar a găsit .Protejat , ci numai prin alegere .Hrănirea
solide tale chimici dexteritate și apă esențial .Cele
puritate proprii "umbra" straturi de aventură și a avut o
aterizare , Caricuao .Ca lup a fost protejat , dar prin
atitudinea singur , cufundat în singurătate aparent .Azi
cum am scrie Caricuao lup , ma confrunt lumea ta și
interpreteze .Prieten independent nu traiesc fara natura
lor sălbatică , dar o viață de caritate newbie reală ,
embrion în Caricuao unde am absolvit are sânge tânăr
loial , mai ales sincer un caracter neînfricat , feroce în
esență , dar corect și respectuos prietenuluicompanion și
prieten.Deci,
tovarăș
de
călătorie
credincios
și
complicitate mereu interpretate cu caldura si liniste .Am
trăit un pic destul pentru a satisface umbrele Caricuao "
străzi " și compania .Dar am văzut lupul curaj și a înființat
mut și statutar prieten confident link pentru libertatea lor
.Dacă există un lucru lupul a avut a fost libertate , a fost ,
singur , singur !Și gratuit !Shadow Wolf extrahuman
stralucitoare de energie în felul lor de a fi .Cu latratul lui
impus independența lor sălbatică a genelor naturii .A
decis să împărtășească cod lor spiritual singur Ajunul
Crăciunului cu lupul , sau mai degrabă umbra Caricuao
lup în timp ce conectat cu un fel de mâncare gratuit la
unison frățește , de asemenea, schimbul de băutura lor
.Suntem singuri de alegere ?Desigur!Suntem liberi să ne
gândim ca forme în natură .A fost un cadou pentru mine
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acest Crăciun ,lup Caricuao , dar el sălbatic pentru mediu
genetică înnăscută este tras de cromozomi lor
sentimentul de stat liber de puritate a propriei sale naturi
.Enigmatic ca modul de viață , dar alimentat de pofta de
viata si se bucura de mână singur , dar liber la orice
restricție sau impunere .Am și umbra lup prieteni , este
necaracteristic în felul său de a acționa neconventional
constrângere de alții , suntem liberi în mâinile mama
natura și așa am să crească și ceea ce ne-am indus
infiltra noi.

Trebuie să fie mai mult de 10 minute especado uita la
iubitul tatălui meu și a crezut , a crezut că cel puțin a
făcut un zgomot se va avea unele probleme .
Întotdeauna mi-a plăcut pe fratele meu , dar el
ma bătut odată cu pumnul și a lovit identitatea tatălui
meu atunci când am fugit în pijama de județ stradă
Pardilhó , Estarreja și a ajuns în curtea din spate lângă
rug .Până când am avut de a pune pe machiaj obișnuit
plecare duminică din cauza semne pe față .El a mers fără
frâne și a petrecut adidași pentru a prinde , am vândut
bicicleta ai mers fără pneuri numai cu marginea oferă
bunicul meu și a vândut-o la greutatea în care am făcut
300 dolari pentru el .În această școală am termina cu
doua , unul altul matematică meșteșuguri negativ , nu am
dat seama că era așa de rău în munca manuală .Implicat
natural de societate și începe obiceiurile sale în 1989,
joacă fotbal până la sfârșitul anului această carieră în
1998 ca sportivi Clubul Sportiv Estarreja ca practica
fotbalul a început ca centru -boom atingerea unui scop de
3 în cariera mea lung ,dar a fost un meci de formare
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împotriva Ovarense .Apoi, așa cum au crescut a fost
retragere în poziția înainte centru , am călătorit în prezent
stânga - , apoi la mijloc chiar atunci centrul medie pentru
a obține protecție în centrale și de presă poziții .Acesta a
fost cunoscut la sfârșitul carierei mele ca un atlet de o
faza notoriu anti corect , dar să se înregistrezedouă gol
marcat în ziua în care am cere antrenorul a fi căpitanul
echipei și joacă mijlocaș central , gol marcat un gol în
acest joc ,a făcut o diferență și călare distanța de la
centru lapoarta adversa de a face o " cuequinha " portarul
.M-am gândit de a lua pini pentru jocuri de fotbal , în
scopul de a face piesele în domeniu .
În 1990-1991 a participat la 7ºano în liceu
Estarreja , a fost slab integrat cu această școală pentru a
fi rebel și a trecut povestea pe care -o zi am masturbat în
sala de clasă , fiind numit de profesor de istorie ca având
Patriot rachete - care , la momentulrăzboiul din Irak ,
dezaproba în mod inevitabil de an 4 negativ .Ceea ce ma
rănit cel mai mult a fost portughezii , pentru că a fost
primul și singurul în cariera mea școală .A decis să se
întoarcă la școală Brodick unde a avut 5-lea an .După anul
universitar 1991-1992 7 școlar C + S Brodick primul an să
fie poreclit " SIDA " între colegi , care vine de a avea
faima misbehaved , însă succesele școlare au fost mi
permită nota de trecere , deja înînălțime atunci când se
confruntă de ce ai venit de la Estarreja la Brodick spune
că a fost exmatriculat de la școală Estarreja .Străpuns cu
densitate scazuta dischete pentru a dubla capacitatea de
aceeași l-au facut cu un burghiu mână , a venit pentru a
merge lecțiile Estarreja la Brodick pe" bicicleta " dinadins
merge după până ovarian , furtul guma de mestecat și
bomboane pentruhypermarket .Cel mai bun joc am făcut
în cariera mea a fost după o directă și a fost împotriva
clubului de pe malul mării până duba a venit la mine
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acasă aduce .Am pus o muscă în sandwich-uri cu unt de
la un prieten pe nume " MINETE , " primele filme porno
am văzut m-au uimit , o femeie a avut pula și țâțe , în
același timp ceva care ia amintit , a fost un alt de șerpi și
țipari , scene tatăl meu... Printre călătorie Estarreja și
Brodick avut pasa de PC de a face , dar la fel de
dependenta de tutun a început să agraveze , mai degrabă
decât de cumpărare pasa ... am fost deja la o etapă doar
pentru a autostopul pentru a avea mica schimbare pentru
tutunși a mers la brutărie mânca o jumătate de pâini bea
o bere Litrada șosete cu colegii .La Casa de bunicul meu a
trimis un balon de la o Airgun și plumb ricoșat și aproape
ma lovit și am auzit bâzâitul a proiectilului .M-am dus
odată la o petrecere de ziua , acum nebunia de droguri
ars o gumă și se întoarse negru după ce face , crezând în
propriul partid , care a fost hașiș .Înainte de a merge
trenul sunat casa mea prieteni și a furat sticle de
șampanie la tatăl meu și a băut înainte de formare care
vin de mai multe ori pentru a fi expulzat .Într-o zi unul
dintre prietenii săi au luat astfel de beție încât a trebuit să
fie spitalizat .Tatăl său a venit să cheme plângerea mea
luare .În cadrul clubului de fotbal a avut o pregătire
specială , aceasta a fost de selecție echipa adversarului
noastre de Aveiro , în căutare de noi talente .Realizarea
unui antrenament formidabil și că, atunci când m-au pus
sa se antreneze in selectia Aveiro și a primit chiar o
destinație de plasare .Sezonul Aveiro 91/92 Fotbal a jucat
ca un atacant , descaindo lastânga , a fost un substitut
pentru un jucător care a fost mai târziu fcPorto.11- 071992 înselecție sub- 13 ar avea o întâlnire în care s-au
confruntat selectarea Aveiro cu selectarea Leiria
încheiesezonul 91-92 , a fost aici, în acest joc am avut
șansa mea și a intrat în a doua jumătate caraportate de
către revista Aveiro , marți 1992-07-paisprezece - Aveiro
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, 2 - Leiria , 1 ", joc la complexul sportiv de e
domeniu.Jacinto ." În schimb băile , echipa Aveiro ieșit de
la vestiare cu un alt determinare .Spre deosebire de
prima parte , unde leirienses dominat , Aveiro procedat
pentru a ține cont de joc și mai bine exploatarea apărare
adversă , a dat o " cale față " la rezultatul .Ajuns la
obiectivul de egalizare , prin Filipe maur care plutea în a
fundal Beacon " .Nu știu ce fac în acest joc , îmi amintesc
că a mers atât de departe încât să fie în imposibilitatea de
a prinde bilele , sau a fost prea lent sau a fost foarte rapid
, dar în cele din urmă s-ar fi marcat golul 3-a meacariera
de fotbalist , în acest an nu a existat nici turneu între
echipele naționale , din motive financiare , ai fi putut
evoluat mai mult ?Nu se știe niciodată .Vino anul
universitar 1992-1993 , care a participat la clasa a 8-a în
școală c + e Brodick și deja afumat toate intervalele , a
fost un rebel cu comportament deviant .El a declarat un
prieten care a fost la școala militară , am să vin într- un
suport de clasă francez cu un scaun de toaletă pe cap
spunând că a fost tu toaletă , nu a avut curajul de a
înfrunta ochii tatălui meu până la prima spitalizare
,mestecate plante înainte de a merge acasă dupăprimul
antrenament de fotbal și ultima dată când am luat o
bătaie , a jucat într- o formare a început , " a luat o " și lau agresat și i-am spus să mă aștepte acolo, care încă
mai au mai mult , șiel a așteptat până ... capul meu a fost
împotriva gudronul a avut porecla de " Pardilhó " .Am
primul discoteca în mansarda mea dându-i numele ku *
.Rose de un luminator la partea de sus a clădirii și a ajuns
să aibă pături pe acoperiș , printre altele , cu prietenii mei
afumat lână de mai multe ori , cuNuno un prieten de-al
meu mi-a ajuns la marginea limitelor in apropiere de un
șemineu , a lăsat o bufniță caream fost în afara bilanțului
și mă provoacă aproape se încadrează de la acoperiș
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.Albastru Ray Ray albastru înfuriat invadează fiu aprins
energie care curge în pori murdare prejudecățile și
intoleranțe că acest fulger albastru va lovi .Lumina
produsă de toate ființele se rulează în dispozitive fără
rușine dificil de artificialitate inofensiv nu sunt complicate
de .Această lumină laser este penetrant și pătrunde
invizibil pentru nevăzut și neobservat .Este o lumină
psihic și maestru în ipotezele nu au legătură cu răscruce
de drumuri propriu psihice .Cauze în umbră și inofensive
prin aspirație sale fascicul de gânduri și idei preconcepute
toxice la propria otravă și antidotul acestuia .Acoperiș
lumina , fumul care străpunge lumina sub acoperire cârpe
minte amintirile anulate în cap fără direcție și de acțiune ,
acțiune , acest motor care raceste etapa de gândire
frenetice de lent și necoordonate minte massificadora
.Piercingentuziasmat de timpul de inactivitate este de
până și distribuie creierul și luminile interesante stimulare
electrica Deambulante .Intensifică în masa corporală
Fermecatoare și paralizant , ca un rime desencadeio în
păsărească .Aceste lumini de acoperiș veni pe fiecare cap
de inginerie capăt ." Unii oameni au maimuțe , alții doar
mansarde !" Alte lumini care obtureaza intrarea principală
, doresc poduri pătrunde cu amintiri , gânduri , viața
scurtă a trăit fără cauze majore , dar cu multe amintiri
.Amintiri care urmează să lumineze mintea pentru
totdeauna deschise sau închise în cufere ... Ia caută
casete VHS , și nu au bani să plătească chiria la
răspândirea în timp și să împartă creșterea rareori
dormea gândesc la ceea ce a fost .Am chiar casete luni
pentru a acumula .În 1993 am început să vrea să -mi ia
banii și au decis după un apel de a lucra pentru o sală de
jocuri .În momentul în care a fost de 15 de ani și a văzut
o mulțime de autoritate care a pastrat ordine de spațiu și
interzicerea celor sub 16 ani de la intrarea .A venit primul
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contact cu hașiș și sa dovedit mai târziu consum de peste
17 ani de .În acest mediu pot contacta cu alte realități ,
dar a negat vreodată și am refuzat consumul de heroină și
cocaină , ca să-i spun că am făcut de-a lungul vieții mele
nu a fost în ordine sau scop anume poate am fost " minat
",
dar
niciodata
nu
consuma.Dacă
atitudinea
necorespunzătoare față de consumul și deja un celebru "
artist " fiind prezentatorul de la sfârșitul anului școlar
partid de finaliști clasa 9 în 1993/1994 .
Generator , generator sau generator de dragoste place
ceea ce combustibili această dorință carnală nu virtuale ,
iar această legătură emotivă sărut transparent și însetat
de ceva vital pentru dezvoltarea energiei emoționale și
legăturile electrice .Acest generator furnizează orgolii și
personalități cu fețe ascunse în reprezentare zilnic ca în
luarea mic dejun , cina sau , sau apă care alimentează
energia de zi de zi .Nu măștilor sau gânduri lacerating ,
ne enquadramo în realitate energia iubirii sau iubirea de
electrificarea energie și piercing ascuțit și reprezentative
arată dragoste și singurătate care trăiește alimentat
printr-un cablu care nu se închide , o putere incoruptibil ,
daradevărat , pentru totdeauna !Întotdeauna dorința de
electrizant sete să se uite și unele răbdare inventat
monotonia de zi și oblice fețele care reprezintă nimic în
mediu electrice sunt fire libere .Se aventureze în
imaginația motorului innascuta si un pionier realități , dar
cu sufoca contactul instantaneu .Contactați esențial
pentru viață a motorului , cu motor , că realitatea consens
al celor vii și să nu fie prezent , dar uitând de alte realități
aproape imperceptibile la dorinta conștient , dar este
acolo !Există întotdeauna prezentă , în sensul de
oportunitate imediată , astfel încât mass-media nu poate
fi apos , nu slide-uri în gânduri de generator dragoste
mijloacele și resursele disponibile ;despre dragostea
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Generator este mereu la panda , precum și orice alt
mediu de bază non- virtuale și controlate acest lucru
foarte fiind de indulgent , atunci poate nu te priva de
placerea pe care le generează , și proliferează în aceste
chipuri ce în ce mai prezente ale piesei de suflet ai vrut
mereu să înăbușe.Pentru că nu se poate dispune de orice
bucată , ca energie este una și multiculturală , în sensul
său de satisfacție , satisfacție că dezvoltă diverse realități
, pentru că sunt virtuale și imaginar , numai în prezența
altora sau față în oglinda ascuns noua putere de
reglementare în minteaneutroni , că acestea sunt
animalele reale de lumină .Dragoni luminoase pot fi
aprinse și curent care curge prin noi și ne revitalizeaza
zilnic ne dă putere și persoane MIME strălucitor și
rătăcitor , da !Walkers deoarece poate fi forța de lumină
sau opresiune bolnav și convalescență care afront la
realitatea dualistă și opresiv .Nu ai abatas despre acest
circulante stalpi negativ infiltrarea subconștient și
reducerea durerii profunde de personalitate critic de
opoziție , ai hrănit mai degrabă realitatea transcendentă
și pozitivitatea chimice și feeder chimice circuitele anti de
spiritul de inovație și realizare , realizare că aceastănu
este transferabil la fel de alimentatoare de rasă frenetic
spre nici o plăcere , dar trage mintea la valurile de
gândire și transmitere de acest lucru.Transmisia de
gânduri este real și dezvoltă circuite și nimeni nu poate
nega aceste circuite au spread- actuale în aer atemporal
de senzații și plăceri oprimate pentru că suntem cu toții
de pornire la stimulii externi de beta-blocante , dar care
intensifica setea de viață .Prin urmare, aceste impulsuri
afectează gândirea noastră și , uneori, apar conflicte sau
de a dezvolta în gândire , dar care poate aduce fericirea ,
că entuziasmul de protoni va duce la realitatea exterioară
.Lumina albastra a declanșat emotii puternice de lumină
23

albastră care trece prin poduri și scări și se infiltrează în
puterea de sentimente care hrănește spiritual dezvoltarea
acestui potențial , care salută, ultra sensibil frumusețea
grinzi de transparență prietenie elocvent că în căutarea
pentru un pic de " albastru ", mai puternic , mai intens ,
și dezvoltă în noi constelații cu ramificații profunde
senzație și fi înstrăinate că hertzian val .Această putere
afectează mințile oblice lipsit de sentiment de trai ,
turcoaz care afectează prietenie profundă și de durată ,
ea se poartă grinzi magice de nebunie și încântare iubitori
de frumusete rara si revigorant .Firele de intensitate
amurg ea dezvoltă și transmite energie și caldă de
protecție a răului și încântă cu agonie și liniște , nu , nu o
masca care ne scapă și ne face referire la gândire
abstractă , este mai degrabă o lumină puternică și plăcere
intensificareareală și imaginară , dar afectează și care a
afectează întotdeauna să se mute și a alerga afară limite
pentru prietenie intrinsecă și de durată .Ea se
indragosteste , si se ajunge ca lipsit de rațiune , ci
servesc mâncare la emoție , și aduce plăcere și poftă
incanta , că plăcerea este de calorii și invadează toate
într-o frenezie de excitare acestei culori primare care se
culcă și role abrocha acumularea deenergii care sunt
goale cu timpul , dar care nu dispar în acest viitor , adică
este mereu prezent , de protecție , nu să ne evoluează
nivelul de plăcere incontrolabile luminos .
În 1994 am început electrician de învățare și
acolo apare o poreclă ca eu sunt încă cunoscute de unii
ca" Faíska " acest lucru pentru că am luat un șoc într -un
fir liber și la cele din urmă nu a fost nici curent electric
.Am început să frecventeze noaptea și apoi în prima vizită
în 1994 la eclipsa discoteca, am devenit " catch cupe "
Îmi aduc aminte încă în acea zi care a făcut un test de
respirație și rezultatul înainte de operare a fost mai mare
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decât 2.0.Seara asta a fost fantastic , am luat sticla toată
discoteca și care trebuie efectuate de către unul din
managerii casei, cu capul afară , și acolo mi-a lăsat acasă
, a fost o mirare că ultimul an a verii eclipse ajung la
capătul cabarman face fotografii și barmani pentru a
înlocui miez de noapte care nu mai putea suporta .Am
plecat progrese și mă ovarian , a intrat în anul universitar
1994-1995 la 10 ani de școală zonă de sport joseph
Macedo fragateiro , a fost întotdeauna cel mai rău din
punct de vedere ed .Fizică și sport această asemenea, a
fost din cauza comportamentului meu rău, chiar am un
certificat medical în practică înot de înălțime de trimitere
o reacție alergică la clor, dar ceea ce nu știam era de înot
!Am avut o echipa de fotbal care a fost numit " les bufons
" sau peidolas și a venit pentru ei pentru a strânge fonduri
în zona comercială a Estarreja .Cu beție făcut mă să trec
prin pj în Aveiro cu un alt prieten , a făcut etape înainte
de probele globale asupra secundar , unde " submarine "
bere și amestec tort a devenit în glumă .
În călătoria de finaliști din Bayou supermarket fusta cu
afecțiune născuți de beri pe care l-am luat apartamentul
în care ne-am întâlnit - subsolul de apartament sticle
goale spus .Cu ocazia aniversării a prietena mea la
momentul îmbătat Furadouro mine, astfel încât am ajuns
adormirea la masa încă a venit doar supa si cand m-am
trezit aruncat în sus masa de după cină mi-a dat o
plimbare acasă și am vrut să fie o petrecereși nu acasă
.Pentru a -mi optsprezece văzut filmul Trainspotting găsit
întotdeauna glumă imensă pentru că omul într-o toaletă și
plonja într-o mare de turds și de multe ori conversația cu
bunica mea a placut sa vorbesc cu ceea ce iese din mine
este că rahat că este o prostieETA meu secundar care a
făcut agresiunea chiar mai în vârstă au fost chiar de
intimidare în petrecerea de nunta a fratelui meu cu 3
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sticle de rom și multe fotografii și a luat blind această
dimineață aruncat în sus .Am devenit campion pentru
echipa poreclit " cecen " , în turneul de fotbal a continuat
progresul meu și în 1995-1996 deja înșcoală clasa a 11
José Macedo Fragateiro ar putea ajungetrecerea la clasa a
12-a , dar cu matematica si chimie fizică spate ,nu a avut
să le recupereze .Am sărit dintr-o clasă a ferestrei și a
intrat prin ușa să spună că el a plecat la profesorul de
baie care a fost director al grupului a declarat că va spune
părinților mei și am invocat care a avut probleme la
domiciliu .Cu toate acestea mers de funcționare și plâns
prea mult de un mușchi și care mai târziu a ajuns să fie
exploatate în cazul unei hernie în anul 1996-1997 , după
ce nu a reușit anual se profilează serviciul militar la care
inspecția militar considera mă improprii, mi sa plâns că nu
ar putea rula pentru că -l doare picioarele mele .Ea a
făcut Tri- Turbos prieteni adică articulațiile 3 filtre .Situații
bulling cauzate influențează grupul " din spatele " școlii au
fost cei care dublate eta .Promovarea întâlniri la 4 și 5
persoane în orașul de prânz ovarian , atacuri reale cu
privire la libertatea de exprimare și oaspeții care s-au
adunat cu mea top Nuno aliat coagíamos grupurile de gen
obișnuite .Declarația primărie Estarreja , eu transcriu : el
a servit ca un monitor în programul profesională pentru
copii de 1 ciclu de învățământ " vacanță activă " de bază
în lunile iulie, august și septembrie 1997. " Confirm că
serviciile furnizateau fost recunoscut pe scară largă și a
felicitat atât demostrados de interes și de angajament sau
meritul lucrării .În Santarem dupa ce a declarat el a fost
de gând să expoziție a plecat acasă de niște prieteni care
vin pentru a se obține o băși și să-mi estompa tot ce a
aruncat boxerii fereastra repetate în anul 1997/1998
anului
12-lea
unde
am
ocărât
pentru
defecte
dăruireAsociația Studenților anul a început de conducere
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.Așteptarea și a plecat bine care doresc , doresc sărituri ,
sărind peste si fumatul a fost de mers pe jos fără a derula
anxietate destinație variază în funcție de vârstă , deși
mereu trăiesc în ansiosíssimo mod de așteptare pentru
ceva , vrem mereu ceva , totul în noi stă ca Willinvoluntar
sine .În acest an am pregătit următoarea propunere vot :
cu mare determinare și spirit de răspundere care
candidatamos în aceste alegeri de Arbitraj din elevi de
liceu José Macedo Fragateiro .Scopul nostru este de a
promova activitățile culturale și recreative la onora
această școală , este prost trebuie să impună pe plan
intern și extern .Pentru a atinge acest scop ne propunem
: - realizarea unui bal finalistas- promova zile culturale și
sportive alocate pentru întreaga populație studenților ,
inclusiv o săptămână de tineret , turnee de fotbal ,
baschet și volei (bărbați / femei .. ) .Pregătiți lunar , în
scopul de a forma și informarea studenților de societyproblemelor încuraja crearea unei dezbateri ziar școlar instruirea associados- achiziție a unui fotbal de masă de
biliard - săptămână de tineret ziua cu diverse activități contactcu" media " , în scopul de a promova activitățile
școlii noastre , și în special inițiativele asociației student ."
Contăm pe dumneavoastră vot " lista - aceasta este lista
de asociere - da tipul de campanie vocês.na distribui
prezervative de către studenți și păstrează contactul cu
centrul de sănătate pentru dezbaterile viitoare care nu vin
pentru a realiza de cecentru de sănătate dorit ca elevii
cazați clase private să participe .Sub sloganul de
campanie , " da tipul pentru tine ! ", " Urmează pașii
noștri " și chiar " reda muzica noastra ", cu afișele
Partidului Socialist care au susținut această campanie prin
furnizarea sediul dorit o contribuție , sau la militantpartid,
foile militante au fost distribuite , dar nu unul militant a
câștigat această forță politică a asociației noastre .În ceea
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ce privește celelalte proiecte comitetul executiv cumpăra
biliard fotbal de masă și devine jumătate din cele 20 de
cochilii , care costa fiecare partida.În ziua de inaugurare
și citez : în urma alegerilor a trecut pe ultimul 14 ianuarie
1998 între 10 și 20 ore.Participarea la două liste , și b ai
căror reprezentanți sunt prevăzute în procesul de aplicare
, prin înregistrarea ca actul a avut loc în limite normale
.După încheierea votării , care a votat 740 de studenți,
am procedat la numărarea voturilor .Obținându-se
următoarele rezultate : zece voturi , voturile albe cincisprezece nulos- 507 listă a- 208 de voturi listă B,
conform votului pe lista de voturi a câștigat câștigătorul în
prima rundă posesia a fost acordată de cătreAsociația a
votat anul trecut că, în urma oferă o evaluare de asociere
în raport cu anul școlar mie nouă sute nouăzeci și șapte
.După această prezentare nu apare nici un sold pozitiv .De
asemenea, trebuie remarcat faptul că asociația anterior
are in patrimoniul său un birou , un dulap de metal , un
scaun , o bancă și două jocuri de șah ( incomplet ) .și
nimic altceva pentru a adăuga încheiat sesiunea care
aceste minute au fost elaboratecă după citit și aprobat va
fi semnat de către membrii prezenți .La câteva zile după
campania este o plângere anonimă circulație a școlii unde
am fost poreclitCapone Lion King și al că, uneori, ma făcut
să mă trec prin aceste caractere în clasă,lucru este
complicat de partea mea a fost , de asemenea, văzut de
către consiliul executivca un consumator de hașiș și în
conformitate cu un psiholog școlarconducător .La sfârșitul
anului 1998 a PSP ovarian deschide o investigație și nici o
anchetă de poliție relatărilor plângerea anonim am fost
fiul președintelui camerei Estarreja și a fost capul unei
rețele de trafic .Dacă doar fumat un joint când am intrat
facilitățile Politiste, a negat consumatoare și au încercat și
nu-i place , deoarece nu mai avut contact sau informații
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despre interogarea mea în acea ovarian echipa .În acest
an la bal în suspiciune și acuzații de neplată a acestei cină
, imoral pentru că a fost plătit în următoarele zile cu1
activitatea de cel mai bun prieten al meu la momentul
respectiv, lista care a aplicat în anul următor a fost teamă
că nu o facemam platit cina , care a fost făcut , zvonuri
.On January 98 sunt invitat pentru săptămâna de
învățământ , a adus amintiri de exa lui .Jorge Sampaio
Președintele Republicii , care a alocat o fotografie cu
dedicarea " la grupul de Aveiro , în special la și de la
școală José Macedo fragateiro , cu o îmbrățișare prietenos
" săptămână de educație 24 ianuarie 1998 - Președinte al
Republicii , a avut în picioare masa de prânzîn muzeul de
energie electrică în cazul în care întâmpinați președintelui
.In acelasi an vine oportunitatea de a lucra la discoteca
dinFuradouro pildrinha , acolo ca un barman încântat
oaspeții cu sticle și trucuri jonglerie care aduc în minte
filmul " Cocktail " a fost o noapte când toate mă șterse și
am avut sentimentul că discotecaa flamed să creadă acest
lucru chiar după ce treaz când eu sunt tot la margine
neclară chilotei din fereastra , cad pe o umbrelă de o
cafenea , zile mai târziu este mama unui prieten de-al
meu pentru a reveni lenjerie de corp deja s-a spălat
spunând căPoate a căzut de sus .Acesta a fost obișnuit să
bea 2 sticle de grevă de aur una dintre absint , împreună
cu partenerul meu .Până la o petrecere am servi un client
în fața șefului și să înceapă să umple de raspandire
lichidul peste tot tejghea ochelari și a fost concediat
imediat .Pe scurt a fost unul dintre managerului cu un
client și am slujit le două fotografii răspândire tot el doar
a spus : Pleacă de aici !și la această zi nu mai vorbit cu
acest om .Am participat la un cel mai bun prieten nunta
fratelui meu, am fumat buruieni în baie și am băut -mi ca
am pus pe masă un pantof și a făcut telefon mobil
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.Noaptea însoțite întotdeauna de ochelari și hașiș
consumatoare de folosit pentru a scrie cu formula lui
Einstein pe școală se referă la bara 1998-1999 monho barman fost aici de câteva luni pentru a servi cupe .A
realizat un 2ºperiodo finală partid , ca de obicei Phoenix
disco concomitent a lovit 900 de oameni , în primul duș
monho lovit 700 de oameni împotriva aproape 200 de alte
persoane în partid rival a fost un succes .După petrecerea
a luat toate Arbitraj mese de elemente din plata
proprietarulcina monho nu da acest lucru, nu mai mulți
bani pentru partid .În acest an am început pâna la meu
angajat caPhilips , muncitor unde am lucrat două luni
pentru a aproape două săptămâni de absențe .Până atunci
a primit un loc de muncă în Uniteca / Quimigal .Am fost
barman / animatoare cu trucuri mele jonglerie în dacasca
disco era aici că consuma prima mea " tabletă " sa rupt în
două și a luat în zile diferite jumatati pare că nimic nu am
facut a fost sa viteză corp , de exemplu,desfrunzi o
revistă întreg și nu citi nimic sau pentru a obține acasă și
a pus muzică și de asistent pentru a ține pasul .Acesta a
fost primul și singurul experiența lor .La discoteca
dacasca relații publice și a securității mine când m-am dus
să caute o altă zi de muncă a spus că ieri cu sticle și
jonglerie meu a lovit capul unui client care a plecat la
spital lăsând știriîn ziar, la urma urmei totul a fost o
minciună și am crezut .Pentru o întârziere de trei oră am
fost cu o prietena ajunge acolo și mă înlocuiește cu
alegerea ochelari și a tras la fața locului .Deschis un nou
bar din Estarreja am fost în anii 1998-1999 ca un barman
/ portar eroi de la bar , una din acele nopți împrumuta o
carte despre " ușile " și muri " american ", a fost colectat
cu trenul el si cartea mea .Am venit să fac o depunere de
100 $ pentru a putea ridica 1.000 dolari ... timp de doi
ani ca un om de serviciu și chiar ars ușa cu benzină
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motocicleta , dar nu tachinat sau implicat cu nimeni
.Organizarea Eva 1998/1999 în Heroes Bar \u0026
prietenii Faíska organizație apel una de Anul Nou toți
prietenii pentru Anul Nou .Mando toate patronii de bare
pleca înainte de miezul nopții în cele din urmă a iesi din
bar și Anul Nou .Mă duc la bar pietrele ovariene unde mă
asaltate de publicitate în unitatea la un alt eveniment ,
depus o plângere la poliție și se duc la un bar în care se
spune că a mers de la scrumiere interior , minciună pur
.Trebuie să mă duc la procuror , dar nu am urmări în
cazul lipsei de martori .În ajunul Anului Nou 98/99 - eroi
ai bar av .Salreu Estarreja Viscount mers un program în
care : cele 12 clopotei într- o noapte [ zi și ] ... DJ cu
privire la controlul rezident dj Serghie oaspeteVicky și
incognito .În mijlocul partidului și pentru a se imbrace mă
să merg acasă să se distreze și prietenii mei arată în sus,
scos toți clienții de la bar , unde a fost acea noapte portar
la sfârșitul anului .În gândirea pune sub semnul întrebării
ordinea alfabetului și ajunge să creadă căab sau Abba au
fost foarte departe cred crea un sistem de securitate in
randul barbatilor de tip ochiul sau atingeți și se simt
reciproc și umbla în toate viteză pentru a vedeacare a fost
rău sau suferință și de a ajuta .Uita-te la TV și cred că
subsoluri conține mesaje mintea mea văd FTV canal și
cred că o zi vor primi Premiul Nobel .M-am gândit odată
mânca organe umane și a fost un magazin de produse
alimentare pentru kilogram acea zi a crezut cioburile în
stradă au fost diamante , a fost vizionarea unui film
smulge / porci și diamante de film în Aveiro , când cred că
este actorul de film ,încep să se descalțe și să vă stea în
și din cinema , a fost filmul meu .În Estarreja a fugit în
libertate final de a acționa în apropierea râului și cred că
de alpinism la copaci , jumătate organism meto în râu și
cred că sunt un geniu și că dl .Președintele Republicii mă
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observă , am contacte cu vaci pășteau și să încerce să
comunice cu tine gândurile mele .Eu cred că sunt pe mine
fura idei și să -mi doresc să fac rău , încep să simt lucruri
ciudate , să mă izola , a făcut lucruri cum ar fi revolving
intreaga camera , citind cărți de psihologie pentru a
incerca sa inteleaga ce se intampla cu mine , am început
sădelirante , iluzii de persecuție , sau că el a fost urmărit
și controlat , fie prin televiziune sau în ziarele de a doua zi
, ajunge să creadă că tatăl meu mi- ar cumpara un bar ,
si a fost cea mai mare din lume , a făcut doar lucruri
bizare de conducerepărinții mei să fie serios preocupat în
acest tam-tam general, cineva solicită GNR și pompieri
încă mă transporte la spital care a fugit de ore în derivă
pe jos până mă gasit de militariiGNR care -mi spune : "
am fost în căutarea doar pentru tine "sunt dus la spital în
Aveiro , ulterior urgență psihiatric Coimbra .Luate de
pompieri legat de un targă după ce conversație mă
gândesc să iau o injecție și voi avea cu fetele , după
consultarea cu șeful psihiatrie , dar numai a luat injecția
... Când mă trezesc că sunt într-o cameră depsihiatrie ! ?
Fugiți , am luat un taxi și sa dus la Coimbra undeEstarreja
a declarat că șoferul de taxi să aștepte și sa dus să-i
avertizeze pe mama mea ... A doua zi am înclinat să ia o
pastila trimis de psihiatri neștiind că a fost intenționată să
se simtă rău , cerându-m-ar duce la spital , a stat mai
mult de 20 de zile, sub sistem de fixare fizic , care este
legat cu o curea de pat !În Estarreja bun
venitIntermarche mi sa părut o invitație de a intra o casă
vecină , am venit pentru a intra gândesc ei că am fost un
hoț grădină și chiar a reușit să facă o plângere , dar
dupăGNR a spus el a fost chiar excelentă pentru mine și
mi-a luatla spital .

32

Nu e plecare compară cu un cutremur în viața socială,
obtinerea slăbit în următorii ani , am ajuns să aibă temeri
, cum ar fi : du-te la cafenea , se tem că paharul a căzut
și oamenii comenteze pe numele meu .
Cum 3ºescriturário în 1999 a fost distribuirea
de e-mail și de înregistrare a licențelor în păr timp
descolorei , distribuirea masina e-mail chiar fără scrisoare
, în perimetrul fabricii unde a fost călătoresc la 30
kilometri pe oră , a vrut să se simtă pentru prima dată o
mașinăasistent de a avea un accident lasand bara de
protecție și chiar a trebuit sa justifice .
Eu nu dorm , pentru că nu vreau să dorm Vreau
să trăiesc aici mai degrabă un obstacol care ma tine treaz
voi se confruntă cu insomnie .
Am înscris la școală internat Luis de Camoes ,
portughezii ordonat o echivalență de 11 valori și
reconstituit traseul de unități de credit de învățământ
secundar .Declarație IPJ , a exercitat funcțiile de animator
de informare , cum ar fi bursele , la 01 martie 1999 05
februarie 2000 a mers la școli pentru a face publicitate
comportamente sanatoase pentru tineret .Încep să văd
pornografie online și de a avea contact cu chat-uri ." În
exercitarea atribuțiilor lor, era interesat și dinamic joc
complet sarcinilor lor , în special , utilizatorii de servicii,
difuzarea de informații de interes pentru tineri ,
actualizarea sprijin informații de contact și cu Institutul
portughez de tineret" Aveiro , 09 martie , 2000. M-am
dus la Tenerife singur în ultimele zile încep să se
gândească la femeia din viața mea și am scrie 3 cărți cu
numele de Raquel Mamede - Bombarral Portugalia și
ultima zi am primit un apel telefonic de la Bayou ei simula
un răudisponibil împreună cu o prietenă la momentul , voi
avea apartamentul să fie cu Raquel și a petrecut câteva
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ore m-am găsi cuex .Prietena pentru a pune o lingură
fixat în clopotul și a vedea un prieten de-al meu nervos de
la unul la altul balcon mi avertizare a primului.Din
momente din trecut ea a sărit prea și a venit la mine am
alergat la sala de apartament și mi-a ascuns sub foile de
cel mai bun prieten al meu la momentul respectiv și ea a
cerut în cazul în care a fost Filipe și am plecat foile și a
spus she'm aicifugit apartamentul am urmărit pe străzile
vin la tine trece un truc pentru a ajunge la o calmeze .Pot
liceu diplomă 1999/2000 solicitant cu un grad finală de 16
puncte - ovarian 11 decembrie 2000 , a avut o scanare în
zona interdisciplinară stânga jumătate și apoi a ieșit aici
concluzia livra un alt profesor , a petrecut două zile merge
la dumneavoastrăbirou scuze pentru lipsa de onestitate
profesor face o examinare suplimentară și atribuie nota
20 , punctajul maxim de profesor de obicei a fost de 16
de puncte .Am primit notele de la 11 la portugheză ,
engleză la 15 , 15 până la 17 domeniu interdisciplinar
franceză , 18-18 filozofie si stiinta calculatoarelor ,
copiere la examene , astfel obtinerea trece cursului .În
timp ce studia lucrat în jumătatea -moon a plecat de hotel
oficial cu categoria profesională a " primire Trainee două
an " din ziua in 08 februarie 2000 până la 31 mai 2000 ",
a cunoștințelor dobândite în acest hotel la recepție
secțiuni / conciergeși bar .Demonstrat în toată această
perioadă mare capacitate de a învăța , dăruire neobișnuit
și simț al responsabilității .Îl lăudăm disponibilitatea și
relația cu noi toți .Ovar 28/07 / 00.aqui dormit în
camerele hotelului au avut partidele la bar și a mers la
piscina în absența celor responsabili .Dacă proceduri
disciplinare pentru asalt asupra coleg bar pentru că acest
lucru a făcut să mă simt diminuat pentru că știa că el a
fost internat în psihiatrie .Apoi m-am dus la Lisabona și a
primit un loc de muncă contra angajat într-o cafenea din
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centrul comercial a fost imaviz 2000 a avut obiceiul de a
participa la un club de noapte din centrul comercial , unde
a dansat până în zori imaginându- mă cel mai bun
dansator la momentul avut cu mine o sticlă depopper'so
care inhalat înainte de a intra de locuri de muncă ca miros
si uita-te la cer în fața hotelului Sheraton, sticla asta a
fost experienta mea cu două chimicale , dar s-au întors în
a face acest lucru nu mai am încercat acest lucru în viața
mea.Participarea la personalul Estarreja Carnaval 2001 Shrovetide sau nimic !Shrovetide sau nimic !Declarația
primărie din ovarian - diviziune de cultură , bibliotecă și
patrimoniul istoric .Se declară că a ocupat o poziție de
asistent administrativ , pe baza de contract pentru un
mandat fix de 8.șase.2001-05.treizeci.2002 servicii de
Customer Service la biblioteca municipală de ovarian si
Muzeul Julio Dinis - o casăOvarense " care a făcut o mare
simț al responsabilității și angajamentului " a avut
documente de bibliotecă și a făcut să disparăînregistrarea
"cazuri disperate " 2001 - spital GNR între Leiria Leiria și
lupta există o plângere prin radio a unui șofer de camion
care a fost de gând să perturbetranzit , bt este chemat la
fața locului dupărebocarem auto spun ca nu este nici o
sancțiune , întăriri de apel și mă duc la spital în Leiria
încătușat .În Caldas da Regina crezut vedea lunetisti si
oameni care au vizionat ferestrele 26/11 la 07/12 2000
infantile spital d .Pedro 2001 - primesc nici o scrisoare
prin DGV balului cu vehiculul , dar nu au nici o legatura cu
și nu a reveni pentru a conduce primi scrisoarea de
instanța de mine sancționarea cu o amendă încălcare
foarte gravă ( nu minim ) perioada de anulare 30 de zile,
să iascrisoare DGV , care este cu ei si spune să ia alte
cauza de această lege să fie conductoare la mai puțin de
doi ani .Mă rostogolesc chiar camerei și gândirea mea ,
care a avut camere mă filmează și că el a fost urmarit de
35

spioni .În Leiria cred că Interpol a mers să lucreze cu
mine, de când mi-am pus 5.01 procente .Benzina și plata
de 5 € constatând că el a descoperit formula pentru a
câștiga și să devină un milionar .În acele zile, am crezut
că am avut spioni rusi sub masina .Cred că sunt magic și
mă controlul masinii cu mintea și creierul lipit de aparatul
masina la o rotație tot continuă, fapt care ma face sa ma
aventureze pe o mijlocul drumului în lenjerie de corp cu o
pasă cade să se aventureze în această mingea estelansat
în soluții de testare Regina și a lovit la sol în fața instanței
de judecată și a mers până la acoperiș lui .M-am oprit prin
comanda brigadă GNR a b5 considerate regiunile Coimbra
și Aveiro începe să aibă exercitarea de idei și ziare ture in
masina fiind tractat de ordin de bt Leiria .Declarație
Liscont - operatori de containere de lucru cu categoria
practician administrativ .În timpul mi-ar minți pe toaletă
în Liscont , am avut două luni fără hașiș fumat și când mam întors doare capul meu a început probleme cu ieșirea
timpurie Liscont iubire profunda , iubire suferit a fost
resimțit de asemenea uitatjumătatea de jos a pierdut
pocăit și a trăit.Călătorit în norii au zburat în cer fost în
planete Marte și Jupiter pe Marte , am decis să te iubesc
și Jupiter au aveți aici e ființa mea , care zboară de la
planeta la planeta stilou avut putere , a avut energie ,
bucurie a fostceva care a transmis dragostea în formă de
flori .Dacă puterea soarelui , sa mutat ca floarea-soarelui
, a avut voie în exercitarea neobosit de ceva ardere a fost
un vis , o realizare , un scop , totul cu pasiune , fără
dimensiune a fost mare, uimitor scurt foarte iubitor .Mam uitat pe geam am observat la orizont petrecut
scanatlotul uitat înainte am văzut steaua ta , a fost
sclipitoare genial privit în sus am văzut luna a fost a mea
și a ta , a fost peisaj , o călătorie , prin voi să se
deplaseze pe teren și înmare , a urmat vă cuceri am
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călătorit peste pământ și în mare a fost doar lumina lunii
.Dacă asta dor , doresc , dorind , iubitor , gândire,
senzație de .Te-am pierdut și este dorința de a te avea
aici , doresc întâlnirea , te iubesc , mereu gândesc la tine
și simți prezența ta , unde dorul de casă și de viață fără
tine , crezi , vrei , te simți și te iubesc fărăvezi , vrei cu
cele 5 simturi : vedere te văd fără uși , fără miros miroși ,
auzi faptele fără zgomot , gust incanta pe mine fără a
dovedi tine și rămâne tu fără atingere .Un memento că
pentru tine suferit , simțit , iubit , a trăit , nu a iubit o altă
care sărutat în Tine , am văzut, am went're iubirea care
va aminti mereu .30 mai 2003 ,căsătorie dragoste martie
maur Filipe 02 iunie Lisabona -... Havana Madrid Madrid
Madrid 09 Jun 10 iunie 2003 de la Lisabona merge în
Cuba și Havana cumpăra 100 dolari de marijuana care e
de rahat într-adevăr .Am fost de patru luni, fără îmbinări
de fumat înainte de a intra , apoi afumat și rănit capul
meu a fost începutul intrigile cu șeful și a terminat obține
scăzut și du-te uita-te pentru un loc de muncă .Facultatea
de Litere dormit în săli de clasă și afumat articulatii
mele.Primăria Biblioteca Lisabona orlando Brook îngrozit
prin contact cu cele mai noicreafobie de a face activități
cu ei, a lucrat o lună concediu de mine .După doresc să
clarifice unele îndoieli cu tehnica superioara , spune -mi
renunț și să prezinte concediu medical - a trimis o
scrisoare președinteluiIsel cu discriminarea anumitor
fapte nu poate merge în baie și lăsați tosteira brânză , la
stânga ... am scris viețile nemulțumirea cu satisfacție pe
o carte poștală de CTT și mă trimite să-l primească
.Trimiterea o scrisoare către președintele republicii a da
seama de ultima mea 8 ani .Șomajul , contactați de
securitate socială în magazin cetățean la Lisabona, care
îmi spune că nu au dreptul la prestații de șomaj atunci
când, în realitate, a trebuit să mă cert cu mama și soția și
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voi antrena in nas cu ideea de a merge pentru a prinde un
avion deLuxemburg a vorbi cu Barroso în Uniunea
Europeană , în scopul de a -mi da acest job .Culme doar o
clipă , o clipă de la gândul tău că , probabil, tot exista nu
numai imagine la fel de virtuos , dar ca urmare a apariției
sau condiționa mintea nu moare în momentul încetării
întregii existențe fizice și brusc totul se stinge , saupoate
duce .
Am auzit voci care spun comandă să mă sinucid
, clipe înainte a spus soția mea a fost un " hacker " care a
avut profesie , a scris o lucrare spune că am iubit mereu
supermarket să cumpere două sticle de migdale amare și
a băut împreunăcu diverse pastile .Soția mea când a
intrat și sa constatat îmbrățișarea cu situația numit
pompierii au sosit la scurt timp după INEM și mi-a dat ulei
când mă trezesc că sunt un scutec în spital .Zile mai
târziu a spus vecinii mei care au fost o interacțiune
medicamentoasă a venit la mine să spun o cafenea în
apropiere nu ar fi cafenelele care au avut 02/2007
sinucidere prima încercare .
Dacă mă evapora dacă sufletul meu , nimic nu
ar rămâne moloz plus secrete , orb la fantezie .A apărut
dintr-o repunere în discuție pluteste inactivitate de un alt
moment , special .Absența dacă a atins și a văzut lumea
ta , ar fi necurat , fără o sensibilitate rămâne mut , cel
puțin cred că cineva depaseste realitatea mea .Tristete
meu este simplu ca tot fericire atins ca de neatins .Prin
magie , fără ironie într-o zi voi spune , atinge și pipăi pe
mine cum te uiți la mine și a vedea cine sunt și nu ceea
ce am simțit niciodată atât de multă suferință , doresc
nimic mai mult , mor pentru tine prin mine pentru ai scris
pentru caa suferit și nu a murit niciodată și nu va fi
niciodată pierdut doar simțit lângă tine într-un meci de
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ardere de ardere durere în mine care se termină atunci
când toate arde .Nu ai luat , de modul în veți spune că
suferi pentru că nu te-a părăsit și știi că ai iubit și
întotdeauna te va iubi .Acesta este tratat în spital și
Cabral curry , care a fost în " comă " și vine treaz și vede
doar un scutec , nu-mi amintesc conversația cu psihiatrul
care însă dă -mi elibereze ordine după semnarea
renunțarea răspundere .- Credeam că pentru a trage
animale de la ferestrele etaje și aveau idei pentru a
distruge sau ucide persoane au considerat tulburări mari
în reduceri corpului și tăieturile afirmă spirit foarte
deranjant și agitat emotional o dorință , te rog da-mi un
sarut ca cele pe care le știi ?Dă-mi un sărut ascuns , cum
ar fi cele surripiámos fiecare alte atunci când dorința
crescut dă-mi un sărut , moale , de aceia , știi .Dulce ,
dulce să te cunosc .Am să vă dau un sărut de la mine .Cu
tot respectul, ai lăsat tu și cu mine !Ce părere ai de mine
și eu de tine ?Am estou- recunoscător pentru că mi-a citit
, inteles poate !Trecerea de considerațiile citit deja mi-a
luat deja elations lor cel puțin cadou neambalate elocvent
pentruora juridic masă la miezul nopții sau joc deja cocoș
că este întrebarea teribil ! ?Reflecție la extazul de
comunicare inteligibilă la un nivel minim și doar tăcere de
ecou care desparte ne acționează sunt cuvinte de durere ,
chiar într-o simplă respingere de ardere .Obstacol
insurmontabil fizic , dar nu de chimie hormonala si
spiritual fi luminos .Corpuri ceresti ne invadează pentru
înflorirea de trei frați pătați .În căutare de dragoste trifoi ,
pentru că bogăția constă în înțelegerea ființelor
plurivalente și întotdeauna cu ceva pentru a adăuga la
acest punct de vedere .Un alt plus , o nouă creștere ,
această dorință de compasiune și sensibilitate care ne
exilat la reprezentantul stima de sine în social media .Vezi
perspectiva celui de sine și indivizibil , nu înstrăina nici o
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dorință pentru mai multe dorințe care apar în cercul
.Acest cerc de aur , breasla de bună-credință și loialitate
și respect , în principal datorită nu există .Suntem pur și
sălbatice în actul atât , și nimic mai mult egoist decât
mine care numai să fie atât de mereu invadeaza un alt cu
punctul lor de vedere .Inflamate mintea poate atinge o
simplă schimb de idei , este apel urgent de bun simț
.Când ne-am da sau de a aduce sinele cu celălalt .Nimic
mai banal respinge ceea ce nu vrem , e ușor .Dragoste și
iubirea este mai degrabă simți celălalt și nu eu.Atitudine
constructivă a legăturii dintre noi a fi .Tipărit în
comportament instinctiv cred că numai de mine , apoi la
mine , iar acum am din nou .Conflictul pentru că unul este
M-am întors în " I" și nu știi niciodată cât de bine " sinele
" trebuie să acorde un sprijin reciproc .Este un fel de vin
la noi care este mereu deschisă .Atenție la " I" lui propriu
de a fi cu tine proprii măști și egoismul acest nivel este .Ei
bine, armura am fi vreodată așa -prin rupt cu " Tu -ului"
că există și că sunt mai " lui eu ", care armura pop " UE "
.Dragoste : iubirea cucerește tot .August 2007 divorț ...
Lumina efervescent - scade și burble , diluat și se extinde
în ramuri de o dorință de neînvins , aceasta este o iluzie
ca toti ochii care apoi se fărâmițează atunci când se
confruntă cu realitatea externa .Dotat cu răutate și
contrafăcute nebunie sporadic dorință efervescent ca se
dilată dragoste și contaminanți , ocupa toate gândurile și
se lasă să domine și să fie dominant , este schimbul de
revitalizare energie , conținutul luminos este acolo .Cer
aprins, nimic mai puternică decât dorința de a atinge
echilibrul perfect de cer strălucitor , deoarece sunt stelele
care le dau viață și pentru a muta idei sau fapte gânduri ,
dorința de a beton , nimic mai frumos decât cerul luminat
de energie care constelaresapel pentru interacțiune
constantă între stele , și puterea stelelor este unic .Mă
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sperie cum energiile dispare în fum fără flacără , adică nu
doresc să interpreteze realitatea cosmică .Sunt dezamăgit
când vitalitatea este suprimată de cazare și cristalizarea
sentimentelor este , fără îndoială, o mască de
corectitudine politică .O suflet te transformă în magie și
zboară mintea care nu au nici curent impuls de fapte reale
și schimbarea lucrurile se schimbă etape și cicluri de care
toți trec și să dezvolte , dar niciodată în modul de frică și
suferință asentimente .Eliberati-va si extinde suferi și mai
ales mutația de viață , această schimbare care ne
conduce .Lumina de viață , scufundat nebunia de pasiune
.Cum Se Face?Instinctiv dragoste și vrea să fie iubit ,
pasiunile și dezamăgiri deschide mai multe iluzii .Amăgit
și dragoste mă concentrez și să se concentreze pe toată
metodologia de iubirea de adevăr , care străpunge orice
falsitate .Naked în a fi iubit domeniu avem de a face cu
adevărata identitate a fi joc , astfel încât să fie iubit ne
cere o conștientizare profundă de ce să fie iubit și totuși
există o dihotomie necesar de simpatie bun reciproc și
iubesc, această dialectică se prezumă1 + 1 = 1 , atunci în
mod logic nu se poate bucura de nimic .Deci, în mod
logic, 1 + 1 = 2 , corect , dar comportamentul nu va fi
productiv dacă rezultatul nu este tehnice lega atitudinile și
valorile și comportamentul în general, astfel încât atunci
există o poziție unită în mijlocul actului sexual .Acțiune
individualist sau alte citit si este aceasta doar adevărat
izvor de placere , sau este menit să fie o acțiune ca
adevărata libertate .Ei bine , nu am trăit suficient pentru
a depăși următoarele etape , logic sau ilogic va fi criteriul
pentru mulți dintre voi , vreau să fiu absolut sigur , așa că
mă imaginez fundul din când în când , iar astăzi nu este
greu de magarica atare , există destul de magari
artificiale , care se amuză care stă cu adevărat uneori
acest rol , să ia propriile concluzii .Nu sunt aici pentru că ,
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întâmplător despre nebuniile au temeri , și atitudini care
nu fac deoarece nebun numai în anumite împrejurări și
când judecat de alții , adică depinde de multe ori de "
habitatul " .Redirecționarea unele din raționament , atunci
vreau să spun că sunt nebun , presupun că a placut mulți
oameni și, prin urmare , suntem niciodată mulțumiți, ne
dorim mai multă dragoste și mai mult și mai mult de ce
ambiție atât de iubitor ca am pus întrebarea .Retreat
spunând următoarele, toate sunt liberi să se angajeze
nebuniile în dragoste , suntem vulnerabili și de multe ori
manipulate .Vrem să credem că este adevărat că
dragostea , de ce , pentru că am fost iubit , acel
sentiment că stârnește afecțiune și declanșează
înțelepciunea de viață
11/2007 două Tentativă de sinucidere cu pastile , o
escaladare în spital curry și Cabral abia mers în salonul
am abordat de asistente medicale ", apoi încearcă să -l
omoare acest timp cu benzodiazepine ? ! " , În urma
analizei am împușcat intravenos acul șițâșnește sânge .
Condiții de viață moarte între viață și moarte ?Au!Iertarea
, este plasat ?Evident , nu cine a ucis ?Toată lumea a
lăsat să trăiască un moment fără excepție toate fatală ,
de îndată că vom muri în curând și atunci trăim este atât
de contradictorie de ridicol .După ziua mea am încerca să
meargă " dincolo de " acord 20 oră după complet
desfigurat și sedat , a supraviețuit încă o dată .Participa la
o procedure'm deschis evaluat de un val de tehnician
administrativ cu o treime echipă medicală și are o notă
17.41 Valore loc al doilea în concurs , cu o noapte inainte
nu a dormit și au fumat mai mult de 10 articulatii ,
interviula fost în dimineața .Această școală medicală a
portului .Unde zile mai târziu trebuie să plec pentru că el
a fost cu gândurile de sinucidere și în cazul în care nu am
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fost nici îndeplinită , am asteptat , dar am avut destul de
așteptare .Lumina mi-a trimis în direcția de ecstasy actual
de viață de zi cu zi , luminat mă rău în viitor și
nerezonabil să se apoi da , tunetul sus sacrificare mine și
clipește ca dezbrăcat Dynamite plăcere fatal .Deci, da
vindecat stânga adâncurile calorice de rigoare și precizie
.Nu știu dacă am lumina trecut, pentru că mă tem că ea
nu are nici o putere .Prin urmare, există doi poli , două
extreme și am fost lovit de pozitive și vindecarea și nu
negru și bântuie .Această lumină vine de la claritatea de
emoții și de raționalizare a amurg imediate și impulsiv ,
fără tranziție și opace simțurile , nu încorporate
sentimentele sau bătut în cuie la excitare , plăcerea de a
trăi și bucurați-vă de puterea maximă care ne mișcă pe
pământ și ne dă puterenu , apuca talentul ai și puterea ca
o rază albastru ascuțit și ventilaste de bufeurile
experiență și gândurile nu malware și omniprezentă care
ne victimiza ca niște umbre , totul are mișcare , dar este
prezent și modul în care aceasta este descoperită
infiltratesimțurile de vedere și ne arată claritate de
gândire prin tăcerea ori , și tace ca să se întărească de
vedere și se bucură de dizabilități Inglorious care alții trec
prin energiile negative sau pozitive .La viteza de gândire
,imediat, a doua , fracțiunea de timp , iar timpul este
instantaneu , prin urmare, nu vor exista reduceri în cadrul
sau comportamentul cel mai ridicol pentru că toată lumea
are drepturi , indiferent dacă efect pozitiv sau negativ .Au
efectul lacerating de negru Faíska se întâmplă în polul
neutru de bun-simț și nebunie desfășoară energie
vibrantă și foame pentru plăcere și astru , asa ca am
sfătui să utilizați propria energie pentru a fi atins de
lumina și esbaterá un zâmbet de ardere ca cenușă
,dezbrăcat de căldură , dar frenetic atunci când agitat .Din
alt cadran albastru au Ray cu gând netulburat de Crăciun
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și a subliniat lumini copac care ne conduc la distragerea
atenției .Este această tranziție se confruntă cu exuberant
, dar nu obstructive energii pragmatice care ne împiedică
să trăiesc instantaneu , tunetul shake sus și afectează
vizibil undei sonore care produc viteze supersonice , dar
nu la fel de puternic la fel de bine .Ce este real și ireal
pare .Viața în eternul păstrați acolo se duce în jos și
atunci nu există nici o modalitate de a lupta , în jurul ei
sau manipula este teroarea de burble disident și
culminează într-un punct lovi mintea creație , imaginație
sau doar vopsea o urmăînfloritoare tentă verde și viața
apuca în ton de înflorire trai , aici este scorul ai vrut
mereu să sublinieze , trăiește intens .
01/2008 face un tatuaj cu literele
Darklightning și o scânteie în omoplat și puterea de a
spune luz'08 după care tatuajul nu intentei împotriva
viață
2007-11 / 2008-01 - phone'm rapid comercial cel mai bun
sef declient cumpără 5 telefoane mobile la companie , nu
se prezintă la locul de muncă .În Estarreja în biblioteca în
spațiul de parcare cu handicap așezat și stabilesc pe locul
aluziv la protestul meu cu privire la modul în care a fi
diferit nu înseamnă a fi diferit , care este doar în
dimensiunea cărții plângere și a fost început și
finalizatcompletat plagiat dintr-o carte despre " a fi diferit
", care a fost în intrarea vitrina care a petrecut -o zi a fost
plină de bună educație și eticheta cu peste 20 de volume
pe banner-ul .În Estarreja 02/2008 Biblioteca Walk cu
lucrari cască albastru și ca un angajat a lucrărilor publice ,
scrie următoarele în ușă : în mine domnește tăcere de
suferință .Amenință fratele morții și mă autoritățile eșuat
în această taxă pentru evaluare psihiatrică .Voi , din
proprie inițiativă la Viscount spital Salreu unde am
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recunoscut ca un pacient , generează o discuție în care și
despre a fi bolnav sau nu , este că sistemul informatic a
recunoscut doar de intrare ca bolnav ? !Eu propun să
merg la spitalul de psihiatrie din Coimbra ajungand veni
cu armata de GNR mi-au dat o plimbare acasă a doua zi
.Am grevă cuvinte și eu sunt mut timp de 10 ore.I-am
cumpărat dispozitive de iluminare și sunet cu difuzoare
100watts amplificatcd cu anti manifest Dantas a fost
plasat în volum maxim din fereastra dormitorului meu ,
pe José de Almada - sclav , poet Orfeu d' futurist și totul
.Huc - Spitale Universitatea din buletin spital Coimbra oameni de serviciu psihiatric - pacient a fost internat la
acest spital pe 2008-02-02 a fost externat 2008- 02-18 boală Normal , schimba scutecul pe colega de camera , un
alt controversă cuel a mers chiar și după mijlocul de
tratament .Condus de către autoritățile la hospital'm
încătușat and'm nici măcar văzut de medicul psihiatru
fiind obligat să adere la tratament împotriva voinței mele
, legat de o targă și ținând seama de o injecție .Am luat
cărțile pe care le -a împrumutat și le-au aruncat în
primărie lac luat pulover în acea zi , am arătat înainte de
o masă în afara tatuaj mea care a avut puterea de
proiectare a luminii , am venit să plec 15 euro în
procesiune .Am venit să fie chemat de cultură Estarreja
consilier care nu a dat cărțile luate din biblioteca ar fi
inițiat procedura penală cel mai rău este CD-ul zgâriat în
sus și în ziua procesiunii au fost aruncate cărți pentru
sursa de lumină a piața orașului .
Când am fost mut din cauza unei boli conceput
un plan, stick cu un secret de milioane de dolari am
crezut că nu voi spune că eu nu , voi fi mut , fiul meu cu o
carte arabă olografă de mine va avea cea mai mare
comoara din lume .
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În rolul de cartier Coimbra am fost diagnosticat
psihoză schizofrenie poate gândi doar vreodată că sunt
schizofrenic ... ascultat convorbirile la reuniunea de
asistente medicale , auxiliar inteligentă a dat seama Am
fost ascultat la colegii spun că a fost rândul meu... El a
scris recordul " scape pericol " " ține pijamale " mi se pare
ridicol , vreodată de gând să ruleze pijamale ? !Pentru a
ieși din această dimineața detenție obligatoriu trebuie să
semneze un document de tribunal ca am urmat
tratamentul .La interviul de intrare la spitalul din Aveiro a
spus că vrea să fie tratat cu pseudonim mea " Domnul
Luminii ", care ar mânca doar căzut pomi fructiferi și
displacut unt și gem de căpșuni .Care a fost mesele
obișnuite .Se gândi despre forme de sinucidere , ca a
aruncat -mi modelul de descoperiri , etc ...
Live, mă simt un suferință care mă împiedică să
văd , ca fiind real, cu un comportament tot mai loial , dar
ca un zambet fals clown'm trist , bucuria de interior , nu
sunt conforme cu exteriorul .Mă simt un flotor care mă
face din locul normal , de călătorie și de ședere într-un
punct în care este îndepărtat de la foarte ochii .Mă simt
un pas abisal , fenomen nefiresc , ci ca un sălbatic animal
simt ferocitatea și viteza , zgudui sugrume și ucide ca un
hotărât mai dinainte forță innascuta de a eșec la
momentul respectiv.Pe o excursie fără urmă este
imaginea derevoltător , de ură și cu adevărat păcătoși ,
iată un jurământ în înălțime temperatură cer , flori si
creste val violent acesta este doar un moment nepotrivit
toate ferocitate culminat și îmbunătățirea eu îmbrăcat ca
un clovn șicu un capac de ITN - informează Portugalia în
Venezuela cafea .CTT va ridica o scrisoare de la instanța
de judecată , spune angajatul care , din cauza bolii mele
eu nu pot semna , face amprente digitale mea , adică nu
am fost scris .În Coimbra , spitalul ca un hotel de pe o
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hârtie de card de mânerele ușilor spune , nu te deranja !
Nu te obosi și a mers cu el la încheietura mâinii de spital
perimetrul mă aflu iau frunze pe copac , frunze și polen
face tigari cu lucrări comandate de Thomas porecla "
parașutist " .
Am plecat de la spital ultima saptamana am
dus la spital din nou cu o istorie de evaluare psihiatrică
sub comandaGNR a ovarian - în Coimbra pune o expoziție
de un scaun reținere cu constituția oferit de casa de
parlament și deschide a echipeiîn lipsa autorității .Am
aprind și stinge lumina spunând că puterea luminii
ștergereaîntrerupătoare Spitalul de Coimbra , cumpara
super interesant și are o temă de mare abordat despre
originea diavolului " hashashin / figura . "În secția de
psihiatrie este amestecat ajuns să facă sex oral cu un
pacient în baie de bărbați și dormitor .A fost în spital de
Aveiro și a suflat prin 5 cm fereastra deschisă .Și a vrut
să respire suflarea de aer și a văzut grădină și oameni
care rulează și se bucură de și chiar a vrut să respire ...
Simțiți-vă libertatea
Continuarea BE : stilul de viață
Conturile adevărate de
Sutiene Nelson Pereira
Cel care este proclamat , prin care se înțelege ...
Mod de viață , care este tot ceea ce este moștenit de la
strămoșii noștri , atunci avem misiunea de a procrea
atunci când am ajuns la maturitate , una care este
proclamat de legile societății , în cazul în caretrăim într-o
democrație .
Acest lucru este tot ce putem dobândi cunoștințe , care
este, tot ceea ce căutăm când știm ce am construit .
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Cum se face?
Pentru că atunci când este vorba în societatea în care ne
desfășurăm activitatea prin forța de rațiune , trebuie
mereu să trăiască pentru a fi un fi acceptabil pentru noi
sa fie vazut de societate se ca un maestru , nu poate fi
rău este doar mai vrednic că putem fi ;asta e ceea ce
trăim , de asemenea, știm că acolo are între ajutor.
Cum se face?
Pentru că suntem ființe pentru a servi pe fiecare parte, de
aceea problema Exista dobândite , să spunem adevărul
atunci când rele mă sunt mai mari .
Cum se face?
Pentru că putem fi o ființă socială , dar putem trăi o ființă
sălbatică .
Atunci când nu condus de ființe egal .
Dar există întotdeauna și îndoială , neîncredere care ne
bântuie mereu , prin care suntem învățați , prin care
suntem învățați și că este în cazul în care vom merge în
timp ce suntem siguri că într-adevăr încredere , atunci ne
servi bine pentru că am practica buna .
Vrem să vă rugăm să tuturor cititorilor care poate citi
cărți, aceste cărțile mele , puteți găsi în orice librărie unde
pot fascina subiectele pe care doresc să audă și să
citească în pat.
Acesta va fi o companie bun va citi vreodată și a vedea
aceste povesti ca adevărat .
Pentru că simt că dă adevărata experiență a celor care au
comis o eroare , dar știa mă vindeca de toate relele care
mă bântuiau .
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Care va fi tema acestei ediții ?
Rapoarte Flying , aceasta poate fi o problemă care nu va
fi prea șocante , nu doresc să șocheze cititorul , dar
rapoartele sunt adevărate și sunt raportate într-un mod
care a fost trăit într-un mod legal .
Pentru că a fost o experiență în cadrul legii , de a crede ,
imaginați-vă o mie de lucruri , simt pielea simt real al
instinctului animal .
Vrem să câștige prin forță , și ne simțim ca atare .
Outlaw , că fiind că am învățat cu toții că putem găsi și
greutatea care vine modul în care am folosit pentru a trăi
, pentru că în ciuda tot răul pe care o facem , se poate
niciodată fi considerat rău .
Cred că va fi o reîncarnare la fiecare .
Ambiția de a trăi , ne dorim este să trăiască într-un mod
care găsim ușor , dar nu este ușor și este dificil , atunci
când am căzut în bar drept și atunci când nu au bani să
plătească pentru avocați buni , ne-am plăti un preț mai
mare .
Cum se face?
Dacă nu se încadrează în har , nu putem fi amuzant .
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De ce mereu născut cu o moștenire de progres în viață ,
putem , de asemenea, să învețe și de a comunica o
experiență de viață amară , și eu sunt încă de plată
pentru ea !
M-am născut în Africa , a avut trei surori :Elvira , candida
si sunt .Da, există un început bun , o poveste care ar
putea fi o poveste genial , dar sa întâmplat să fie o
poveste de viață mai puțin bună .
Nu m-am simt mult oamenii răi care efectueaza această
funcție , așa-numitele gardienii închisorii , mereu le
judecat dușmani pentru că nu doresc să accepte că întradevăr mă poate avea pe cârlig pe această hotărâre .
A comis mai multe infracțiuni de-a lungul calea mea ca
am intrat in viata .
El a folosit acest termen a fost în argou , cu care ne-am
ocupat , a fost o formă de argou , sau putem mers , de
asemenea, pe termen lung.
Au fost locurile am fost în căutarea pentru și modul de
viață pe care mereu a adus au fost debarcader , unde nu
a fost violenta sau nu a fost găsit violență tentant sau
provocator , pentru că ne-am simți cu adevărat bine în
ceea ce facem .Este bine privit în ochii societății , pentru
că nici o societate nu poate accepta ca alții să trăiască
crima , în cazul în care nu este considerată a fi consumul
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necesar de substanțe care pot părea teribil de rău , dar
ele exista .
Și , ca atare, noi toți avem vicii , dar ca atare ia
întotdeauna rău atunci când nu -mi place ceva am fost
mereu imperceptibil ca rău, dar are o viziune mare de
care suntem toți create , sunt mijloacele noastre
șicoexistență face noastre de training ne dorim și avem
ambiția de a trăi bine și să fie mai bun decât celălalt .
Ar fi multe Picardias cum enervat creația mea , ci în
mijlocul acestor nemernici existat o fată , mi -a plăcut
mereu de când am cunoscut- , a făcut aceeași zi de
naștere ca și mine .
Ca ei a plăcut întotdeauna de la ziua în care am cunoscuto , mereu mi-a plăcut , ea a locuit cu mine și a trăit foarte
mult cu surorile mele , a avut o relație prea mult de ea ,
nu a fost dragoste la prima vedere , cred și cred că nu va
exista niciodată o femeieca iubit că , prima dată când team sărutat , am simțit adevărata leul , tuturor ne place să
ne vedem in savana .
Cel care are dreptul la o viață egală pentru toți oamenii
au o soție și o familie .
Chiar dacă se admite aceasta modul de viață am trăit și
această iubire nu există doar o singură dată în viață , nu
se simtînțelepți , nici nu mă considerate ca atare, dar le am întâlnit , au fost integrate într-un fel sau altul ,
toateavem de a transforma , a plătit un proiect de lege
mare, dar totul pentru că am vrut să aibă o viață bună .
El a fost bun la ceea ce a făcut el , am început să fac
spargeri , furturi a început în cel mai simplu , a făcut
parte din sub amenințarea armei .Dar, după mine
degradei cu un consum excesiv de cocaină , m-am simtit
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bine despre fumat și nu a vrut să plece .
El va lua pe mine delir , dar niciodată agresat pe nimeni
în runde mele, dacă nu ar exista reactie , nu ar trebui să
folosească violența , în cazul în care s-ar atenua bare de
judecată .
Știu cine umblă în ploaie devine umed , doar a vrut
pentru a obține bani sau pentru a obține valorile care au
adus .
Site-uri diverse , am crescut pe vârful , Lisabona a fost
intotdeauna distractiv pentru mine , privit acest oraș așa
cum am citit deja cărțile de istorie , localitatea de valoare
istorică și culturală .
Am văzut progresia de a avea o viață bună , pentru a
putea trăi o viață encordeirada ca atare , adică a vrut
doar banii , am știut că a fost bine, am vrut doar banii si
am simtit prost acestor acte , doar a vrut a fost de a
satisfacedependenta mea si sa se simta sociale , mediul
social , pentru a fi bine cu oamenii și simt normal ,
obișnuit în mijlocul de a trăi în relație cu oameni .
M-am simțit dominator , ea mi-a judecat leu coama în
realizarea teritoriul său și zonă de living .Astfel, m-am
confruntat viata de a avea o femeie !Ei bine ... Am luat
acest mod de viață într-un mod pozitiv, în care răul ar
putea face pentru oameni , nu prejudiciate cineva într-un
mod de a ruina reciproc într-un mod brutal și lăsați-le cu
nimic .
Doar a profitat de circumstanțele de moment și doar a
făcut-o pentru bani , pentru a livra rapid de a fuma
cocaina , dar prolonguei mereu ceea ce a fost inevitabil ,
care este ceea ce nu se naște un om , sau chiar poate
putem moșteni cauza de a studiacum este omul care bea
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alcool și fumează droguri reacționează în procrearea de
gene in ereditate , care este lăsat de rezultatul de
fertilizare .
Eu nu sunt" expert " în acest domeniu , în scopul de a
descifra toate acestea și să fie capabil să transmită
cititorului această parabolă , tipul de a vorbi despre asta
pentru că am avut de a vorbi despre asta , sunt moduri
de viață .Ele sunt văzute uneori la fel de bine , pe de altă
parte sunt văzute rău .
Cum se face?
Din cauza modului de viață pe care am învățat cum am
mai sus referenciei , nu puteți acționa mereu cu răutate ,
el trebuie să fie iertat , să fie bine aclamat !
Cum se face?
Pentru ca noi o trăim , standarde , senzație vii și viața de
comandă sentiment , este o formă de ambiție pentru a
putea avea o viață bună .
Relația a început , am fost 22 s-au alăturat în armată ,
dar nu a vrut să meargă , dar legea a fost spus așa .Și
atunci am avut adevărata relație , pasiunea pe care nu voi
avea aceeași Cristina , și aici a început relația pe care noi
toți aspirăm la , noi toți vrem să găsim adevărata noastră
sufletul pereche .
El a trăit intens , am simțit că era departe de mine nu se
simt bine , și asta e în cazul în care poate a luat pentru a
avea un pic mai mult putere asupra mea .
El a iubit fata a fost gelos , dar nu a fost incredibil de
gelos , era o gelozie sănătos și gelozie că nu a existat nici
un rău bolnav adevărat că m-ar putea lua pentru a forța
pe cineva să stea cu mine pentru impunerea mea .
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Cum se face?
Am crezut că mă și numai dacă a pierdut -ar pierde pe
femeia vieții mele , dar sa întâmplat .Am vrut să merg la
Bairro Alto și de a merge la o discotecă în domeniul mici ,
vom discuta și că este în cazul în care am ajuns , poate că
nu a fost voia ei , nu fratele mai mare a acceptat relația
de asemenea .Am avut o lupta cu el , dar a fost înainte de
a începe să iubească tina , dar a petrecut a fost un
moment de circumstanță , dar l-am plăcut, dar el nu a
acceptat felul meu de viață , nu mi-a spus așa , dar nu a
arătat că a fostmă , știind că am fost bine .
Prejudiciate nu de mult , dar el nu a acceptat relația mea
cu sora lui .A trăit cu mine doar prin faptul de a
contextului , am trăit în același cartier , astfel încât ne-am
păstrat relații , că de creație noastre .
Mama ei venea de la ei , concepție casnică , tatăl nu știu ,
dar a fost domnul bine Raul .
Învățat să trăiască numai în detrimentul femeilor , avem
o înălțime în cartierul de a proclama o taxa cartier a fost
un copil , dar a avut simțul timp , deja a fost studiat .
Și de această dată a văzut repede , în ciuda vârstei mici a
avut , a trebuit să lupte pentru viață și pentru ceea ce
avea : tata, mama , acasă , alimente nu mă Ocazie și nu
mă eșuat .Deoarece în ciuda salariul mic pe care mama
mea a primit , 11 au fost povești care au plătit veniturile
și există tatăl meu a plătit doar chiria , există , dar nu
lipsit de alimente .
Deci, a fostînceputul sfârșitului , care este, îndepărtarea
poate duce la uitare , cred că a fost una care ma a fost
lăsat în procesul de învățare , să-și piardă tatăl meu a
trebuit să reacționeze în același mod ca și el.
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M-am uitat la el ca un erou , un om fiu luptă de oameni
umili , bunica , Elvira , a fost cu care am trăit până la
vârsta de 6 , până când a mers la școală , ceea ce se
întâmplă ... m-am folosit pentru abunica mea mi-a fost de
formare , indiferent de monitorizarea directă a tatălui
meu , dar la momentul avut încă ochii larg deschiși , dar a
avut sensul de timp .
Dacă noțiunea de timp .
Sunt cele mai pure rapoartele care pot exista în lume
.Cum se face?
In zilele noastre oricine poate veni în prim-plan prin
modul lor de viață , indiferent de poziția el joacă sau
ierarhia socială .
Deci, o parte din aceasta , ideea că într-adevăr nimeni nu
poate fi acuzat de nimic fără dovezi concrete , adică
concret .
Cum se face?
Deci, guvernat de legi și noi toți avem acces , nu ar trebui
să -l omoare , să fure și viol .
Dar putem reveni la zorii umanității și astfel de
evenimente au succedat , pentru că povestea se bazează
pe faptul că .
Noi continuitate , această continuitate care
întotdeauna continuu , ceea ce este destinat .

va

fi

Și este absolut sigur că trăim pentru o cauza , nu suntem
continuă să rămână și exista pe pământ .
Nu știu , poate varia tema , dar ar putea perturba citirea
cititor , ar putea distrage atenția de la adevărata poveste
care sa întâmplat .
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Dar acestea sunt parabole care pe tot parcursul carte va
exista mereu că vom specifica mai bine și de a face să
înțeleagă situațiile care au fost experimentate .
Cum se face?
Pentru a vedea că totul a fost într-o societate în care nu
au fost întotdeauna o viață sănătoasă și înțelegere a
societății , deoarece ochii altora poate fi chiar Iuda , dar
există un lucru foarte important in viata, ceea ce
semănăm este fructulpe care le vom culege .
Dar, în față, trebuie să fie tratate bine , pentru a fi
exemplar , tatăl meu ma văzut mereu și a vrut să vadă
cum un rege, dar eu sunt regele , războinicul care nu
poate câștiga întotdeauna și a început foarte tineri .
Când am menționat că ușor nu este ușor , dar greu ,
atunci am numit vânătoare .
După atacarea cu o palmă peste față pe care am simțit a
fost că el a pierdut , m-am simțit chiar și în ochi, ea mai
târziu a încercat să reia cu mine, dar am refuzat și a fost
acolo că a început povestea adevarata a criminalității ,
dar a avut istorie, a fost deja separat în îndeplinirea șase
luni de închisoare militară în Santarem , a fost închisoarea
militară .
La momentul a fost condamnat Arnaldo , că este povestea
acelui individ se potrivește pe drumul meu în închisoare ,
în cartea extinderii cititorul va înțelege mediul social real ,
în acest caz închisoare , stick șase luni a fost dat iertare
de Papa .
A fost tot ce am putut investi pentru a duce o viață bună ,
mi-a separat de cadă .Și ce -am făcut?Am încercat
norocul .
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Încă trebuie să lucreze pe vârful subteran ca funcționar de
dulgher .Negrii mă temut , a lucrat cu negru , oameni cablu verde buni care doreau o viață mai bună pe care au
avut la domiciliu .
Portugalia a căutat să aibă o viață mai bună în țara lor nu
a putut avea astfel de căutare care ia condus să emigreze
țării.
A fost mai ușor să se uite Portugalia de proximitate .
Am început să simt apropierea de Capului Verde , de a
trăi cu ele, Capul Verde a fost poreclit rău pentru că au
avut de combatere a inegalității și când aici a venit la
Portugalia au fost ființe care nu au fost bine acceptate ,
cum ar fi în timpul războiuluide peste mări și în acel
moment a fost încă supărat , a fost un Chavalito , a fost
treaz și -atacul ceea ce nimeni nu vrea un copil , am
început să rătăcească , am fost niciodată vadiador , am
fost unul vagueador .
Am avut tărâmul experiență pe care a avut în trecut , a
văzut separarea părinților mei la vârsta de 8 ani , cum a
fost studierea , și, ca atare știa deja că nu mă va aduce în
jos foarte bine , m-am simțit eliminarea omul care a avut
un erou.
Văzând această pierdut chiar și la o vârstă fragedă am
realizat că a trebuit să ajute pe mama mea, dar am iubit
cu adevărat pe tatăl meu .
În fiecare vară ar merge până la capăt până la 17 ani mai
târziu, încă continuat când a fost în armată , dar apoi a
început distanța între ceea ce este natural .
În momentul în care a fost în smochinul gura în practică
serviciu de transport școlar , unde mi-am petrecut
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vacanța împreună cu el .
Tatăl meu a fost un om dur , a avut o copilărie grea , a
pierdut tatăl ani com14 a fost ambiția de bunica mea
crește în viață , au mai mult sprijin și au mai mulți bani .
Tatăl meu a raportat că demiterea sa a fost iubitor , a fost
că el a placut a fost un rămas bun în grabă de la partid ,
nu s-ar vedea pe tatăl său , dar a crescut din greu pentru
a ajuta mama sa , a fost fiul mai mare a trăit la
domiciliumama .
Am trăit șase ani cu bunica mea, dar cât de greu a fost , a
avut de jos a crescut greu , nu lăsați copiii să moară de
foame .
La momentul acesta a fost un miner .Caut afaceri minereu
, dar nu au de lucru acolo , ciclist a fost , de asemenea, în
momentul în care a intrat în armată și a continuat cariera
acolo .
A devenit un om normal , el sa alăturat acolo de
necesitate a vieții , așa cum se asigure că noi toți trebuie
să se asigure auto-suficiență .
Sa întâmplat , ca el a fost un om dur , prietenul
prietenului , prieten al copiilor , dar nu de multe cuvinte ,
dar a fost respectuos și cinstit .
Asta a vrut mereu să plec , dar a fost , este , a fost
separarea , am retras un pic , nu a procedat cu
monitorizarea în continuare a modului de a fi și modul de
viață , dificultăți pentru a depăși obstacolul șiviață
asigurat un loc de muncă pentru a asigura viitorul , în
scopul de a procrea , sunt toți copiii buni , suntem demni
de a fi copiii lui , dar , de asemenea, a existat o lipsă de
înțelegere
și
loialitate
din
partea
mea , am
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devenittrickster fi așa cum a spus .
Whiplash psihologic de senzație venit agrava doar pentru
că nu a ajuns să vadă că bun este de făcut , dar a primit
doar ca răul prin separarea doar mi-au gândit rău .
Și asta e modul în care totul a mers până la condamnarea
actului .A început atunci când ?
Aceasta a fost separarea , a fost atunci când am început
să se alăture de singurătate , dar a fost modul meu de
viață au avut dribleze și acolo m-am simțit în siguranță de
la griji de dezamăgire că a simțit , dar a jurat acolo , m-ai
lăsa , niciodatăeu voi da mai mult .
Am continuat felul meu de viață a fost băut și furt și că,
atunci când încă căutat și căutat de mai multe ori și că,
atunci când sa întors să vrea să mă accepte , nu stiu ca
mi-a facut suferi , nu voi dori să se întoarcă pentru a avea
acel sentimenta fost dureros , dar întotdeauna a trebuit
să trăiască și încă o au .
Mai am o în mintea mea a fost ce am trăit atâția ani în
închisoare crezut întotdeauna că ea mereu a trebuit să fie
prezent în mea , așa că am atât de mult aprecierea
pentru acest pasiune , nu a trăit un alt egal .
Linhó , după trei luni de prevenire a intrat în lanțul Linhó
condamnat , povestea mea începe în jurul valorii de
curajul de a fi limitat decurajul , astfel încât, în care avem
de a face cu lumea altcuiva , ceea ce se întâmplă este
aceasta , cum am știutcă drumul ar putea fi prea mult
timp în izolare , transformat în termen junglă , a fost cel
mai simplu mod de a face cu cei care comit infracțiuni și
sunt în lanțul este o lume în care domnește legea prostie ,
iar când citimcu magari de-a face cu ei, dar dacă suntem
prea inteligent poate cădea , astfel încât viața există viață
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trebuie să fie nu ia atât de mult la pământ nu atât de mult
de mare , care a fost salvarea mea , a fost această
metodă pe care am ales să măa castigat, dar începe sămi va fi mult timp și a fost un început tulburat pentru că
m-am trezit fără o femeie fără libertate m-am trezit
blocat , a pierdut și a fost nou , m-am gândit la tot ceea
ce ar putea avea să fie în ani ar putea trece acolo .Deci,
ce am făcut ?Am început să câștige respectul , nu este
ușor , chiar nu doresc să intre în conflicte de violență , se
întâmplă pentru că trece printr-o rutină care apoi mai
târziu a ajuns să realizeze , rutina care după ce scaunul a
dezgustat de a trăi , nu a crezut ființeoamenii ar putea
face atât de mult rău unul altuia pentru că fiecare vânzare
de droguri , iar altele sunt consumatori, deoarece viață în
cadrul lanțului de care se învârte în jurul monopolul este
medicamentul pentru că așa am început heroina fumat ,
așa cum a intrat deja în lanțulprin consumul excesiv de
cocaină , heroină a decis să înceapă , dar o formă de joc ,
heroină fum look'll , dar când m-am trezit a fost agățându
nu a putut face nimic , dar am învățat să fac , dar vor fi
raportate mai târziu , apoi începețiaceasta a fost de a
avea o viață în lanț ciuda realitate fuga la plăcerile , doar
demisionat pentru heroina să știe că mi-ar abstract ideea
de a face sex , a fost propulsat de un produs chimic care
nu s-ar lasa-ma gândesc la asta.Am avut dragoste
platonică ca legitim și a luat marilor iubiri , dar un lucru
care este garantat , dar nu suficient pentru a încerca, nu
vrei doar să fumeze , există întotdeauna aspectul vrem să
fim lideri de a vedea alții într-o ierarhie a comanda ceștiți
că nu poți , e dureros , este greu sa se crape , am decis
să nu simt rău pentru oricine , pentru că am fost, de
asemenea acolo , plătea o datorie de dreptate , dar
traseul meu a fost foarte rău , a învățat această lecție mai
devreme arbătut și nu a pierdut pentru că vin în mijlocul
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propoziției , dar imaginea mea a fost ars , a fost destul de
referire , există un cont de trecere meu prin intermediul
acestor ani de închisoare , a fost începutul sfârșitului unui
principiu dur , prin care eu nu pot regretaam fumat de ani
de zile la astfel de medicament ma ajutat să elibereze o
mare nevoie de noi toți se simt , este un punct de vedere
logic plăcere , libertate termeni pentru a merge la gust
frumos , în toți acești ani am , de asemenea, iubesc că
am construit acolo , dar astava fi mai târziu , acum voi
vorbi despre călătoria pe care este de peste , nu știu cum
încep toate cu intrarea când condamnații care este în
căutarea pentru o bunăstare , chiar și în viața în izolare ,
dar asta e tot subiectiv , pentru că în bunăstarea
noastrănu pot apela la cineva care se uită la noi , pot
nemulțumi în diferite puncte , prima poate fi furat, în al
doilea rând se poate transforma sclav , locul de muncă,
dragoste sau terță parte pot transforma casnică de zi ,
există o mulțime de soi de oameni în cadrul lanțului care
nu pot fi întotdeaunaȘtii ce se întâmplă în interiorul
sufletului sau care toată lumea îi place , mulți alege
dreptul de a nu fi prejudiciate, dar în afară de faptul că
există un punct mai important încă , niciodată , niciodată ,
puteți cumpăra o prietenie , chiar dacă aceasta este
plătită în lanț,confruntare este foarte greu în cadrul
lanțului , sunt cei care nu au nimic , confruntare în cadrul
lanțului este liber , liber pe de o parte, și este puternic ca
un întreg , ar miliarde sau ea a trebuit să dea înapoi , să
scape cu minedar a vrut să meargă așa a vrut să meargă
la fel de greu , a fost modul în care mereu am să mă lung
pentru a înțelege , partea mea a fost întotdeauna mai
mult psihologic .
Acesta a fost de acolo niciodată găsit calea de bunătate în
cadrul lanțului , nu crede în bine, doar a văzut rău .Cum
se face?Pentru că m-am simțit dezgustat cu mine însumi ,
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pentru că ochii altora a fost doar o cățea , cățea este un
termen argotic care ne am folosit , ceea ce inseamna
chiulangiu , unul care nu vrea să dedice orice cauză decât
ceea ce se demisionat laface , merge întotdeauna calea
cel care dă mereu divin , puterea este acolo , credința de
speranță și credință , și întotdeauna am purtat în mine ,
am văzut crime acolo .
Dar, așa cum am fost marimbar pentru asta, și mi-a
permis să trăiesc , nu a încercat să mă rău , adevărul fie
spus , si a fost exact cum a început totul , am fost foarte
instabil , imprevizibil , iar directorul școlii ma
incurajeazasă-și continue studiile , dar asta complet , pur
și simplu nu toate studiului , a avut sprijinul familiei ,
garantat de sprijin .
Acest există întotdeauna atunci când este asigurată cu un
mod de rece pentru a trăi și a putea pretinde ceea ce este
rău , ce este numit garantat sprijin , în limitele legii sunt
cele care ne dau rău atunci când sunt împinse și să fie
învins de sistem, deoarece prinnu avea bani noi sunt
împinse la un sistem în care nu există bani totul merge
bine , lucrari de justiție , pentru că dacă nu era deja .
Așa cum ei cred în tine , ei nu pot face nimic pentru a
schimba , deoarece acestea sunt de angajați , iar ei
trebuie doar să comunice nu poate acționa fără cerințele
care sunt stabilite de dreptate , cu o plângere la un
sondaj de deschidere , dar dacă acestea au fost pentru a
deschide oanchetă am fost mereu pe cârlig pentru că știa
de mers pe jos în mișcare în lanț, a știut gărzile corupte ,
cei care de droguri la închisoare , alții scăpat , ajuns în
închisoare .
Unele dintre aceste polițiști știau deja prizonieri , a
excelat și a avut un episod cu unul dinAlfredo a fost un
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om de noapte , regele de noapte , trece casă explorator
care este adevăratul rege al mafiei , aceasta merită o
viațăcel mai bun a fost fostul poliție doar goe că îmbarcat
pentru infracțiunea modul în care am fi bucuroși să
menționezi în cartea mea pentru că am învățat unele
lucruri cu el, chiar dacă ar fi fost polițiști și au avut un
episod mai puțin pozitiv în viața mea cu el, auîncercat să
mă omoare în închisoare in , numai la timp a fost deja un
veteran , a fost de cinci întâlnit acolo .El știa fiecare agent
, și toate mă cunoștea și acest episod sa îmbolnăvit
întregului lanț , legate de deținuți, pentru că am fost un
stimulent pentru toate acestea a fost exemplul au văzut în
mine , asigură continuitatea în cadrul incintei pentru că a
trebuit săfi acolo , iar când am menționat mai sus că
Republica Capului Verde ar fi căsătoria mea , nu greșit au
fost , de fapt , au vrut să răzbune acel episod , a încercat
să mă omoare , am fost invitat să fie omul la cap , dar ,
nu măa vrut să pună în aplicare unirea o doar ai văzut că
dacă aș fi vrut el ar fi mort .
Dar ironia este nimic de care sa întâmplat în agrediramnumai , nu la ucis el însuși răscumpărat și a încercat să
consolideze prietenia mea cu el, dar el știa în el nu s-ar
uita acest episod , doar la iertat pentru că el avea
umilințași fiind înșelați de ceea ce am vorbit despre mine ,
nu de prizonieri , dar pentru serviciul de gardieni , iar
direcția pentru că știa că nu putea să mă învingă , să
plătească prețul de deces precoce , atunci așa am fost
lăsat să pleceși când am realizat că era umil învățat să -l
respecte și să accepte că el nu ar fi în viață dacă nu l-am
dorit, dar nu a fost nici un punct , doar a fost un preț
ridicat pentru a plăti , am fost criticat de deținuții obișnuiți
care ura polițiștii ,am achincalhado .
- Nelson așa cum sunteți de acord cu acest tip ?
63

Am acceptat pentru că el mai presus de toate a fost un
profesionist , a câștigat dușmani puternici în mediul în
care a trăit , polițiști fiind , a fost foarte bine , știa
deasupra noastră și știa oameni puternici care ar putea
ajuta , ma amenințat să nu mai vorbesc cucare individ
sau ar permite să aibă respect și a noastră, dar l-am lăsat
în viață , a fost o era unul de-al nostru , Capului Verde
am menționat au fost Nelson Carlos , a trăit exact în zona
în care am crescut au fostei umăr la mine răzbune și
izbucniri a venit după , și au vrut să vadă uciși acest un
astfel de individ , dar am plecat am lăsat să plece , vreau
nimic a individului , chiar dacă nu am nimic împotriva lui ,
iar povestea a acestor frațicarlos , a fost împușcat mortal
de către un ofițer de PSP , el a fost menționată , a fost
foarte bătut , a jucat șah cu mine , el a fost un " expert "
în domeniu, doar a știut cum să joace banii , întotdeauna
am spus , nu merita , joculpentru dragostea de , dar la
acel moment a fost bine , a fost sponsorizat de Manuel
șiRomão șibadona , ne-am ocupat ca frați , a avut ajutor
reciproc , a avut noi toți , în mijlocul unde crima se
ascunde în orice secundă să milisecundeexistă de mult și ,
uneori, am putea fi prins la mijloc și când am făcut acest
lucru , am decis să-și continue drumul meu , am făcut
multe escorte în lanț, și anume , a asigurat bunăstarea
unora , și să câștige mea , care este, o mână spală pe
alta .
A fost motto-ul , motto-ul de ajutor reciproc , dar nu a
fost întotdeauna riscul de metermos într-o situație , dacă
am fost chemat la acest lucru, a fost o crimă în lenjerie ,
niciodată nu a pus în discuție au fost bune și zi fericită
pentru că am mers până la această decizie ,nu am putut
face , a crezut întotdeauna de mine, nu m-am gândit la
alții .
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Totul a fost foarte rapid pentru transferul meu la valea
evreilor după opt ani finalizat în lenjerie , nu m-au vrut și
ma acceptat bine , au vrut să mă rău , dar mă respectat ,
mereu așteptat neglijență mea , ceva ce nu le-a dat.Nu a
fost o femeie care a fost un funcționar în industria legal ,
ea mi-a plăcut și iertat -o , dar iertat acest lucru cu gust ,
în ziua ma călare capcana a fost exact la timp am fost mai
puternic decât oricând , nu a vorbit multcu ei cu polițiștii ,
a fost un pericol , am mers gata pentru orice .
Indiferent de rău , răul care ar putea veni la mine trec
pentru că , după ce a luat o în educația bazată pe viitor și
cu ea să trăiască , este un factor puternic sa fie asa, iar
noi sunt utilizate pentru a și luăm învățătura că viața este
așa,trăi să moară tocmai am lua , dar când am fost
transferat la Valea de evrei , dar toate acestea sunt în
spatele nostru a început un nou ciclu de acesta a fost
modul meu de viață și mod de gândire nu permite nici un
fel de abuz , a avut personajul meu ,fiert la foc mic în
puțină apă , iar când m-am valea evrei , a decis să ia o
nouă direcție , el a vrut să scape de coșmarurile din trecut
, deși am avut , ultimul , într-adevăr a avut lor era un
mod simplu de a spune , ceea ceacolo merge acolo , dar
nu destul , ceea ce nu se duce , acolo se duce ;doar da
drumul , lasa-te de ambalaj în fantezie că suntem cu
adevărat un util să fie cheltuite și proprietarul întreaga
galaxie , care este, tot disfuncțională și totul este pregătit
pentru ea , pentru că ele sunt angajatorii și angajații nu
controlează loraventuri pentru a fura și să spun că este
legalizată , este o formă de înșelăciune , unul din
momentele care mai ma glorifica în lenjeria era realizare
a mea , precum și asigurarea numele meu în afaceri
.Dacă un lucru mai mult , a fost momentul de totul sau
nimic fără victorie evacuare , sau mor , a fost motto-ul
care a avut în mine puterea de a trăi și bucurați-vă de
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puterea pe care am avut timp am fost închis , nu a folosit
niciodată violență nejustificată acolegii mei au aproape
plângând lacrimi , răul pe care l-am văzut fiind efectuate
de alți tovarăși care au fost dominate de violență și,
probabil, au fost obligați să facă orice traficanților vrut,
dar eu nu enveredei de un drum mai greu , deșima prins
de heroină , am jurat să mă că a trăi în cadrul lanțului fi
dispus să omoare și să trăiască într-un mod demn , care
nu m-ar deranja să termin , cablul sunt toate restriște de
moment sunt cele cu care toți trebuie săafacere , deși nu
a fost dorința mea , de a crea dușmani în cazul în care
sunt greu de mers pe jos și mine, au fost cei care au
încercat să mă rău , direcția nu mă place, atunci asta e
ceea ce au făcut , trimis informatori ai lor sunt prezente în
orice moment dincare a fost deschis pentru cazul în care
acestea pot informa cel mai bine de tot ceea ce am putut
face vreodată , au avut o conștiință vinovată , dar un
lucru a atras atenția și ma făcut să mă schimbe , basieie mi o mulțime în profesorii am avut , m-am simțitiubire
platonică pentru unii , și a fost apoi că mergea bine , dar
barca apoi se întoarse , ma apucat și ma pus pe evrei
valea era mai greu, după opt ani de închisoare în lenjerie
, a lăsat o istorie mare a niveluluiînchisoare , pentru că
știa toată lumea și m-au cunoscut și de aceea nu am vrut
să mă pedepsească sută la sută , am fost de multe ori
pedepsit cu pedepse disciplinare , unul pentru asalt și alte
abuzuri verbale de gardieni și așa amam dat seama că
într-adevăr de-a face cu o mafie mai puternic decât mine
, dar în realitate nu erau mai mult am avut cărțile și
diploma care voi fi diferit de mine , pentru că după ce
deja se jucaufoarteîn schimb balonul , spre amuzamentul
meu , de altfel a jucat tot ce era de a juca , am jucat cel
mai mare atu tot ceea ce poți să te joci , asul de pică ,
unii oameni mi-au spus am putut vedea că ar avea
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ghinion cu această scrisoare , și diziam-mă că ar putea
avea ghinion cu această scrisoare , ori schimba și că,
atunci când am început să realizez că viața nu este în
cadrul lanțului , dar în afara , dar nu a vrut să
internalizeze , dar știam că era punctul meu forte ;a
început o poveste dramatica a fost încheiată în crimă , au
fost trei frați și toți au consumat heroină și de heroină
pentru ei a fost nevoia de moment , care este , au fost
dependente de ceea ce au fost dependenți de droguri .
Dar adânc în jos, erau oameni umili , a avut o inimă bună
, pentru că aveau nevoie să fie ajutat , deoarece au luat
în viață și , de asemenea, am luat , a fost o viață grea ,
putem spune chiar că a fost un sclavie , mod de viață a
fost făcută ,în fiecare zi am avut de a fuma , dar ne-ar
redesenare .
Dar toate acestea sunt rezultatul unui mod de viață , una
care se mișcă cauza ca am chiar fac poezie în ceea ce
privește experiența și contextul situației , toate mi-a cerut
o poezie , a fost de a scrie la prietena lui , era ca și cum
acestea au fosta întrebat întotdeauna un poem , dar mam pierdut și a fost , la momentul consumului , care au
adoptat acest mod de viață , știu ceea ce știu și eu nu
sunt dispus să învețe cineva pentru că a avut o experiență
la care a trecut, mi-a facut o cineva eroua avut în coșul
de gunoi și ar putea fi ridicat .
Totul a fost fiert până la acest lucru, prin experiență ,
modul în care trăim , modul în care am avut de a obtine
droguri la fumat , ca și în cazul în care ar fi oferit și dat nu
ar cumpara, am devenit strict vorbind de dealeri de
droguri proxenet de a vinde, a trebuit să mă asigur surf
meu zilnic cu praf fumez , a fost atunci că am devenit un
proxenet de traficanți , a fost numit așa că toți doreau să
mă ajute , să-mi dai medicamente pentru vând și am
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mâncat , am avutcea mai mare petrecere a timpului liber
care orice dependent poate avea , să fie dependent de
droguri si fumat .
Dar am fost cunoscut de sportivitate mea , pentru
practica mea în pregătire pentru că în fiecare zi instruiți și
la strecurat oameni care ma văzut și sa uitat la mine au
avut mereu o paranoia , paranoia pe care am menționat
în această neîncredere carte și că este îndoielnic ,când a
făcut răul suntem mereu afectate , va fi că răul se va
întâmpla cu mine .
Este întotdeauna prognoza neașteptate mă habitueisincer la acest mod de viață și a fost greu să se integreze
după arestarea în mediul social , pentru că este un mediu
care stim ca , este un spațiu foarte mic în cazul în care
viață de zi cu zi conduce lane cu toții la fiecare parte, dar
fizic .
Ne dorim ca toți comandă pentru că vrem să câștigăm
dreapta într-un spațiu care ne dă siguranță ne de a fi
introdus într-un mediu în care avem de a face mereu cu
teama , dar aceasta nu este o frică , este pur și simplu
Asigurându-vă că ne putem depăși situația știind

Se întâmplă uneori în viață , să fie indus în eroare și fatal
, unul care este scris corect , pentru că a fost scris de
experiența și modul în care legile care au trăit și au
crescut .
Cum se face?
Forța de motiv câștigă mereu , și toate judecățile care pot
face viața uneori nu poate fi cea mai corectă toate
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cântărește un factor : defăimare ,nu amuzant și nu se
încadrează în har , să fie unul care totvrea să-i
disprețuiască , să umilească ;se simt bine și așa , atunci
când există o lipsă de putere economică sunt întotdeauna
limitate pentru a juca pentru că , de asemenea, partacesta este un joc , care este, unii spun că trebuie să știi
cum să joace sunt cuvintele populare pentru noroc înne
poate bate poate un lucru bun , și că norocul ne poate da
ceea ce cerem , bunăstarea , să fie bun despre tine ,
pentru a ajuta, pentru că am fost învățați să-l prea , au o
viață comună cu nostrupărinții , frații noștri , surorile ,
bunicile și bunicii , pentru că este , acesta este generația
noastră , pentru că suntem rezultatul extinderea lor
pentru a vedea ființele generate de semințe sale , care
este, știu că au capacitatea de a cunoaște reciproc ,Știi
cine sunt noastră și ne sunt întotdeauna de partea
noastră , dar nu vrea să se uite, pentru a avea un
membru într-o familie care nu le pot mulțumi , au o
imagine a păstra viața a fost făcută astfel progresia
uniunii, bunăstare , nu -i place să aibă , sau pentru a
vedea pe cineva care este de familia noastră sau cineva
apropiat de noi, pentru că la sfârșitul anului, la sfârșitul
suntem toate resursele umane , avem de a face cu ele și
atmosfera de familie , uneorifie pe gazdă le simți
proprietarii de ceea ce a generat și face un mod de viață
care este scris în toate lecturi teologice care pot citi , de
exemplu, studiul religiilor .
Noi toți lua cu lectii morale , se cuvine ca cei care se simt
o apropiere atât de credincios , care face totul în jurul
văzut , cei noastre bune dragi le văd bine , der in der , și
nu doresc să le facă răuînaintea chipului pe care conserva
și că au fost învățați , valorile pe care nu le
reglementează în le permită să arate bine , să o situație
care ar putea fi , probabil, nu au fost rezolvate uneori
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înțeles greșit .Acest lucru este foarte frumos și massmedia , de asemenea, transmite astfel egal cu fațada va
afișa o imagine frumoasa , sunt , de asemenea, presiuni
de o putere pe care noi toți acceptăm guvernare , subiect
foarte greu , dar are de a face cu toate astea căvor fi
raportate acolo , ne-am exista , vom continua să existe ,
educație sunt de asemenea prezentate pe cei care pretind
a fi proprietarii de rațiune și , uneori, ei transmit și doresc
dezbinare , toate au în comun un singur lucru de a păstra
: un wellness, o bunăstare pe care le pot oferi un
domeniu de tot ceea ce poate aspira și doresc bunăstare
pentru societate , dar toate au trăit și au ridicat cu un tată
și o mamă , ei s-au dat în condițiile potrivite pentruputea
să progreseze în carieră care are ca scop , dar, de
asemenea nu , dar uita mereu și sunt reglementate de
imagine ;Am păstrat acest discurs pentru că vastitatea
mea este foarte mare în această viață , învățat foarte
multe, am dezvoltat ceea ce am avut de a dezvolta , deși
el a fost în lesă crezut niciodată că la sfârșitul , ambicionei
mereu să aibă contact direct cu angajații din unitățile
unde am fost , cariera meaînchisoare puteti copia va fi cel
mai bine interpretate în termeni de cuvânt , de asemenea
, dar va trebui să fie , să fie interpretată ca sincer și
sincer că există în viață .Este relevant există relații
bilaterale relații care guvernează toate națiunile , sunt
probleme de interes comunitar pentru a proteja bunurile ,
astfel încât să poată oferi un wellness , astfel încât a fost
înființată în lume , libertatea cel mai greu subiect pentru a
vorbi ,putem oferi toate libertatea noastră , lucru cel mai
frumos din lume , este cea mai mare plăcere o poate avea
în viață , trebuie să fie liber , trebuie sa stim este depasi
toate obstacolele pe care le avem de-a lungul vieții și pot
găsi .Exista o mare varietate de ele , pot începe cu
principalele : binele social, toate au un lucru în comun ,
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cum ar fi noi , putem fi urât , frumos , nu contează ,
obisnuit cu viață , aspectul nu sunt totul ;uneori în spatele
un bine poate găsi o parte mai puțin bună , dar a fost
mâna lui Apollo , partea de frumusete , descrise de
Nietzsche am urmat autobiografia sa , nu există niciun
motiv pentru cea mai mare , partea de frumusete este
una carene face vis , care ne face să iubim , aduce toate
bune , dar nu există fântâna merge mână în mână cu răul
, așa cum s-a descris Nietzsche a existat pe partea
dionisiac , care este, întrupat bine și rău în instinctul de a
fiuman , atunci când vorbim despre toate ființele care
există la început oricine ar fi teren , indiferent dacă politic
, dacă judecătorii sunt primari , președinți de asociații
sunt toate pot fi , prezentatori de televiziune a fi carisma
și având o recunoștințădar nimeni nu poate fi iertat , el
însuși cuvântul , iertarea toate au un motiv și atunci când
sunt puse probleme trebuie să ia tot ceea ce facem în
numele a spus legi care guvernează o societate și care
pot pretinde legea cuvânt .A fost acolo că a primit dreptul
de a nu fi pedepsit și să fie definite prin lege , pentru că
toate se potrivește , există abuz , a existat și va exista
este prologul .
Și prolog vine de la transcendență , o învățare mai
departe, trăim cu toții pentru că știm că transcendența
este mai mult decât bine , ar putea fi , ar putea fi , este
de a învăța , este de a avea totul, dar există un cuvânt
cheie care desemnează toateacest : filozofie , mod de
viață , bucurie de viata este ceea ce constituie unul dintre
factorii transcendență, rămânem și să continue să trăiască
la fel , evoluția BE au fost generate , fiind abandonat nu
face un rău binecuvântatbinele pe care le pot practica
este divin, pe care am învățat , este destinul nostru
învățat tot ceea ce este ne-a lăsat o moștenire valori mari
, astfel încât acestea să înalț cuvintele pe care le scriu ,
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dar asta e tot glorificare a menține puterea și să fieîn
exaltare , pentru toate acestea ar putea fi frumos dacă
am într-adevăr au fost toate îndeplinite și este scris a fost
foarte bun .
Cum se face?
Ne-ar fi intrarea în cea mai mare calea de putregai uman
, sunt sclavii democrației legalizată , folosirea situației
care urmează să fie închisă și să fie subjugată de reguli
mai stricte ;uneori nu reacționează la fel ca de obicei un
mod conformist , este numit transcendența ființei ,
transformarea în partea cea mai crudă de a fi , asta e
ceea ce am simțit , am învățat din experiență că furia este
un suport livede a trăi și de a supraviețui este văzut și
so're dovedit de valorile științei , care este dominat ca o
modalitate sigura de viață , atunci când acest lucru
trebuie să fie , nu putem sustrage întrebare ,
caracteristicile noastre, care ne fac sunt diverse , dar
toate vin de laaceeași , mistificare , nu ființe mai perfecte
decât oricine , toată lumea știe trăi pentru această nevoie
de asigurat și credibile sprijin pentru întreaga ființă ,
coopera , am redus astfel încât alții pot avea o viață mai
bună , șomaj , o cauză doaraceasta este o experiență care
vă va împărtășesc cu mine, i-am sunat această poveste
continuare de a fi , este extinderea acestei probleme .
Totul a început după separarea de părinții mei , am fost
admis la o școală mănăstire de Hale era numelecolegiului
, în vacanță cu tatăl meu a fost aproape de acolo , dar
după separarea nu sa confruntat cu o relație bună cu tatăl
meu , șiera de acolo care a început totul , mama mea sa
mutat în a vârfului după separarea , am avut aproximativ
10 ani , când am ajuns și m-am dus la vârful , școala a
fugit , nu a acceptat acest mod de viață , dar apanharamam fost un nevinovat , știa putere de lege exista, tatăl
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meu a fost în armată ma provocat modul în care poveștile
pe care tatăl meu mi-a spus , să fie un om să fie integrată
în armată , servind națiunea , un om tareașa cum am
menționat , dar se lase purtat de pasiunea lor de a iubi o
alta femeie , un bărbat puternic fizic bun , intelectual de
asemenea , pretuim care au moștenit genele lor , îl avea
ca un erou , care a fost tot de învățare care mai
târziuajuns să fie .
Cum se face?
Domeniul Știam că pot face , de la momentul de separare
, cum am fost cu mama mea a devenit independent ,
mama mea a primit un iubit , un om de lucru , care
lucrează la oficiul poștal și lucrări , este un om demn , de
asemenea, a începutașa , am nevoie pentru a ajuta mama
și a devenit cauza dominanta a fost tot manipulate bine ,
m-am pocăit , strigat , dar am câștigat , cred că acest
lucru este tema cea mai potrivită , ia iubit ca nimeni , din
fericire ele sunt bine ,au o viață , era normal să aibă
discuții , dar ei au avut întotdeauna motiv este că am fost
adormit detranscendența doresc mai mult , a vrut să facă
nimic , a crezut că a fost ușor .
Am început să lucrez pentru a ajuta la mama mea , dar în
curând a dat seama că nu am fost să fie copleșit, am
început să lucrez ca Casqueiro adică tapițer ajutor , că
este ceea ce face structura să fie în formă și căptușit , a
lucrat , a fost chiarcartierul meu pe vârful , a lucrat acolo
înainte băiatul Toninho de generația mea , a avut mai
multe frați , dar am fost favorit .
O persoană care a lucrat acolo era Casqueiro om de
structură , în scopul de a capitona canapea , a fost
aspectul robust , iar eu nu mai vroiam să pună la mai
mult , forma agresiva de exprimare ce a fost trecut deja
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prin asta cu tatăl meu , asa ca am optatprin inversarea
situației , am fost ridicând progresia de viață , nu mă
cântărit , dar m-ar putea fi făcut de rușine în acea zi , ca
o chestiune de care doresc să nu rănești sau să rănească ,
dar eu de salvgardare am aruncat o piatrăde mărimea
unei mâini , dar l-am împușcat deviat vrut să dea
avertizarea .
Cu toate acestea, m-au acceptat acolo , am continuat să
lucrez după ce am plecat de alegere , dar, de asemenea
proprietarul murit consumate de boală HIV , o situație
care nu a fost ca l-am văzut suferi de boala , dar mereu lau respectat , mi-am pierdut slujba, am început în active
,că este, în jargonul este folosit ca să fie ghidate ,
necondiționate cu sefii , vrea independență , am fost fiul
unui leu , și a acționat ca atare .
În martie 1996 am fost găsit în metrou Avenue , a avut o
serie de atacuri în metrou , au existat acuzații de crime
care urmau acolo și sa întâmplat ocazie a petrecut o PSP
care a venit să ceară pentru identificare, și asta pentru
căa avut un antecedent , cu o săptămână înainte a fost în
superesquadra Benfica acuzat de furtul unui cititor , dar
băiatul care era cu mine , ricardo , a fost prudent venise
din ovarian nu cunosc orașul , dar a fost cunoscut ghid ,
lipsit de experiență ,a fost un dependent de droguri , iar
întimp am consumat cocaină , considerat că este bună
pentru a avea o carja de siguranță , care este, mă și de
salvgardare pentru viitor , care este de a avea o forță , o
uniune de progresie .
Dar acum vine aici structura , unul dintre principalii factori
de capacitate loialitate pentru fiecare , începe rătăcire ,
așa am descoperit ceea ce știam deja că nu pot avea
încredere dacă nu știți , dar experienta mea a fost vastă ,
a fosturiaș , el a fost sigur de mine , a fost bun la ceea ce
74

a făcut el , a făcut mai multe jafuri armate , am optat
pentru un mod de a nu aduce atingere nimeni , doar rost
de bani .
Pentru ce?
Pentru a trăi , m-am alăturat acest mod de viață , iar în
martie 1996, mai precis 28 a fost spus de un mandat de
arestare ar fi reziliat decât adauga lipsește introducerea
acestei teme , o săptămână înainte a fost arestat în
superesquadra de Benfica , am fostsă doarmă într-o
mașină , proprietarul a fost un locotenent colonel al
Forțelor Aeriene , un om care a fost deja prin străinătate,
am fost moțăia de acomodare acolo , dar a avut încă casa
de pe vârful , de fapt acea noapte a fostRicardo , și au
furat un cititor și a adormit în mașină , am fost surprinși
și au fost de acord de către ofițerii PSP a fost dominată de
superesquadra de Benfica , dar eu nu mă amedrontei și -a
spus Ricardo nu a speria ar trebui să fie puternic și spune
nu lacele din urmă, nu a existat nici o dovadă care să
demonstreze contrariul , dar el ma avertizat că polițiștii ar
putea să apară , dar asigurat el, i-au spus că e în regulă ,
a băut prea mult whisky și a vrut să doarmă și nu a fost
fantezie -mă să merg acasă șilocuia în apropiere .Acest
lucru sa întâmplat , a fost cel mai rău îndoiesc că un om
poate simți atunci când el învață și trenuri situația actuală
care se poate întâmpla în acea zi scăpat cu mine .Ar
putea asculta regula mea de a nu avea nimic de spus ,
dar ei nu s-au convins și a mers pentru a obține toate
masina aprozi din apropiere pentru a vedea dacă ar ști de
orice atac , un albastru cd player, dar am comis deja mai
multe infractiuni inainte deși toți s-au angajat în jaf și
răpire , a mers la sondaj metrou Avenue , escadrila a stat
în pod Marquis , stație mitropolit de la Lisabona , au fost
intervievați , i-am spus nimic , nu știu Ricardo conversație
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, dar ca el a avut o istorie decare au trecut printr- o
saptamana mai devreme într-o situație similară , am avut
încredere .
În acea zi , am plecat la gară, nu a avut nimic de spus ,
am avut încredere în mărturia sa a mă putea scăpa , a
fost luând în momentul în care licența a fost de lucru , dar
m-am găsit pentru a primi fondul de șomaj , a continuat
să ia scrisoareaM-am dus la codul, am fost deja în drum,
m-am simtit bine , am avut o mare distracție și a fost la
timp am fost servit cu o judiciară a luat mandatul de
arestare, au fost ajung acasă , a venit de la sala de sport,
antrenat mai mult de o lună , când am intrat
realizatjudiciare, când l-am întrebat echipa marchizul
când l-am întrebat de stația Marchizul de Pombal -am
spus nimic , dar Ricardo toate vorbit , a continuat
declarația , în cursul etapei de investigare a fostancheta
judiciare , nu a avut nimic de spus la ei, nimic nu a fost
dovedit de către factorul flagrante .De ce nu ar putea
accepta o astfel de decizie , ar fi ca mine predarea , poate
a fost mai bine să fi avut o atitudine diferită, fie sincer ,
să fie de cooperare , să se pocăiască , dar am crezut că
mă prin înțelepciunea mea , a vrut să se joace cu
dreptate ,judecătorul care la condamnat mine a fost un
om care a avut probleme în viață , una dintre fiicele au
murit de la supradozaj și alți copii rămași , de asemenea,
a mers agățându-se de droguri, mi sa spus de către
avocatul , sau a spune adevărul sau ar fi greu sa se
crape, dar am avut încrederemă .
Nu ma apara cum să fie apărat , nu este cunoscut a fi de
operare în legitimitatea de taxe care trebuie să le
îndeplinească , în calitate de reprezentant al legii la
momentul nu a avut nici avocat personal și nu mi-a fost
dat , a trebuit să angajeze după arestare , după ce a
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fostcondamnat după ce a fost condamnat angajat acest
avocat , a fost tot ce am vrut să acumuleze energie , știa
că era la mărturia răscruce de drumuri nu a vrut să ia ,
plătit un preț ridicat , lipsa de colaborare și a însumat tot
spre marea meacondamnare chiar a crezut chiar mă
omoare .
A fost o zi tristă pentru mine am jurat să mă Mi-ar
supraviețui toate situațiile negative care ar putea apărea
la mine , a fost începutul sfârșitului meu pentru tot, miam pierdut libertatea mea deja de ceva timp, a luat un
lanț greu și a reușit să supraviețuiască .
Era timpul să câștige am învățat arta de a auto- apărare
poate ridica prin mine , toată lumea mă respectat chiar
putere administrativă care se desfășoară funcțiile
închisorii , deoarece este cu acest atunci când obține ceva
avem de a face , suntproprietarii de piesa , care este, ei
dețin pe teritoriul care domina , se cred așa li se
poruncește să facă ceea ce trebuie făcut pentru a
continua drumul pe loialitate , indiferent de modul în care
aceasta poate părea , poate fi și că toateva fi însă există o
subjugare care este descalificare , atunci când își exercită
această poziție cred că pot fi stăpânii situației , nu a
demisionat să fie mai simplă și care trebuie să trăiască ,
este
prognosticul
ceea
ce
au
studiat
și
a
dezastrelorangajat , nu au fost o , nu doi , nu patru , au
fost multe , foarte variate le supranumită răstignireamai
nenorociți , dar am ridicat moralul meu, pentru că mereu
în creștere , totul a început în intrare mea , când am
ajuns la ipInul a fost unul urât , foarte greu , am fost plin
de furie și dorința de a câștiga , chiar gândit să fugă dacă
a avut posibilitatea de a face acest lucru, am reușit să mă
țină , toate pentru că am putut respect pentru veteranii
care au fost ip , și au fostadevăratele pilonii de mine
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pentru a învăța viața în izolare , guerreei , luptat , aș
putea , în cazul în care nu au fost așa de -ar fi uitat ,
toate amintesc de mine, toată lumea îi place să-mi
amintească , am fost imaginea facilitate a devenit un lider
întunecat și recenu știam dragoste și așa am câștigat
glorie în lanț, au fost acte reci care au trebuit să învețe să
trăiască și să rămână la terenul de sus pentru a câștiga .A
demonstrat rapid educatori , lucrători, gardienii și sprijin
direct să mă ajute să câștige bătălia în sus , m-am simțit
doar sa uitat la asistența de timp și împrejurare a fost
barbar , ceea ce sa întâmplat nu ar fi putut intampla , mam întors diavolul îneu , dar nu a căutatprobleme doar a
vrut să trăiască și de a supraviețui , a fost momentul de
conditie.
Isabel a fost numele principal al școlii în care am păstrat
respect sănătos și plăcută ma însoțit ma ajutat mereu
mereu , dar mai târziu a venit pentru a deveni o furie în
mine , dar respectat mereu .Și toate acestea se datorează
presiunii puternice care era exercitată de sistemul
administrativ al cărui nume a fost director john g .Omul
care a venit din străinătate , a fugit cânda încercat să
omoare , povestea lui este cunoscut , a avut mai mulți ani
se ocupă în administrarea in până după transferul meu ,
am știut până când a fost un om care putea vorbia fost
comunicator a devenit interesat de subiect , a jucat -mi
facă rău , poate din vina deputaților , am fost bine privit
în ciclul profesional , nivelul de companie tot mă respectat
și acest director a vrut vârful carierei , care este, eu sunt
aici pentrumaestru , eu sunt aici să câștige cu orice preț ,
voi fi bine , pentru că era scopul lui , printre altele, ar
putea spune mai multe .Una din cauzele el a fost
campionul a fost mai mult traficul de droguri , el sa
bucurat de ajutor toxicomanilor, dar necesar un schimb
valutar , jucandu-se cu legea , a avut o putere pushover
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să judece în aplicare a rezultatelor precare și condiționate
șiregim deschis , nu a fost baiat rau , care merge numai
la non- degenerat și am ales calea cea mai grea de modul
în care nimeni nu îi place să urmeze , dar am ales să
urmeze , urmați calea pe care am fost predestinat , când
vorbește la destinație prinori ne-am lovit , nu umbla prea
departe de realitate , a avut multe vise ca un copil și
visele s-au făcut un coșmar , un pasaj în deșert a prezis ,
a fost vizibilă viitorul meu , dar am fost tot portretizat
într-un vis , am ajuns să aibămonitorizarea de vrajitoare
care au fost poreclit astfel , a trecut -mi vise pentru că a
trebuit să treacă , puterea de femei a fost mare , m-au
ajutat , dar curiozitatea trezește după arestarea mea , am
avut disputa majora cu fratele meu și a vrutfi mai bun
decât el , o concurență sănătoasă și a vrut să fie la fel ca
mine .În acel moment , am folosit pentru a merge
vânătoare împotriva șerpi de apă pentru a tinti , ne-ar
juca snooker uneori cu care se confruntă adversari dure ,
dar am câștigat mereu , am știut că era bun ;azi e
locotenent al armatei .Tatăl meu a reușit sprijinul mai
direct că aș putea da , le-a dat , l-au ajutat în formarea
profesională, toate acestea pentru că în faptul că un
separação.estamos în mijlocul inul meu intrare , a fost
curajos , doar în interiorul gardienii quiseram-Știu fundal,
a fost o intrare normală dacă vorbim de mediul în care a
trăit a fost un mediu cerere , atât paznici și deținuți a vrut
să câștige , a existat un regizor bun , Manuel , dar a fost
corupt , dar nu face rău nimănuia fost limitată la
câștigarea și face treaba și , de asemenea, a ajutat timp
de trei ani fost sub jurisdicția acestei regizor 1996-1999 ,
el a fost îndepărtat din funcția de director , dar a petrecut
președintele consiliului parohial , dar niciodatăar putea
scapa de ceea ce l-au scos din lenjerie , era un om bun , a
vrut bunăstarea tuturor și , în același timp, nu face rău
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nimănui trebuit nevoie pentru a lucra pearipa b considerat
aripa criminal , a fost poreclit aripa ucigașpentru toată
infrastructura pe și a primit o vizită însalon apă care se
încadrează fost rezultatul lipsei de scară a infrastructurii a
trebuit să fie umbrelă deschisă , pentru că am trăit într-un
mijloc de corupție la punctul dedirector accepta o
propunere motivată de bani , care ar putea explora
direcția generală a serviciului de închisoare, a fost
departe de bine, propunerea a fost bazat pe teren de
formare a acordului , care este , pe terenul de fotbal a
fost dirt track plin de noroi , Bue greleprovocare corupție
a fost porecla asemenea, ar putea suna esguiça , dar a
fost prea bun ar putea merge , el a știut cum să
manipuleze sistemul , a adus este de a folosi timpul
rămas până la mijlocul pedepsei de o pedeapsă de 16 ani,
opt respecte încrederesecret, dar acest lucru nu se va
termina în cel mai bun mod pentru că au fost cei care au
fost prejudiciate , precum ar trebui să fie parte a
sistemului , sistemul este stabilită astfel trebuie să existe
o justificare , și cu ea a crescut încă un an , a fosttreilea
an în care am fost în Linhó venit dilema reală a corupției
vânzare de droguri autorizate de către conducere, toate
manevrat folosind deținut de încrederea lor , a fost
puternic un traficant de droguri care a întins în viață cu
vânzarea de droguri numeleIT turnuri Louis, a făcut chiar
și un copil în lanț, a existat o propunere de a face
compania sări și umple sacii Crux plătite , am venit să fie
invitați să lucreze acolo , nu a acceptat faptul că oamenii
care au fost pentru a efectua această funcțieautoriza plată
în droguri și au fost cu banii care au fost imediat
transferat prin calculator , atunci problema reala a apărut
Manuel t .Directorul până atunci ;nu a fost mult de a face
, a existat un studiu de judiciar , a existat sensul scop un
transfer , vom curăța imaginea noastra , dar nu a reușit
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să îndepărteze toate intrat în curtea bar, ancheta judiciare
a fost acuzat , și o cantitate mare de probe,dar nu am
martor , nici nu a fost chemat pentru ea , de asemenea,
nu s-ar spune prea multe, ar proteja doar copilul , am
simțit că a fost în valoare mai manear cauza , ar putea
câștiga ceva din ea pentru mine tac , rău am știutmi-ar
plăti prețul greu de spart .
Pază Sparrow ieșit de servicii de detenție, șeful Amorim a
trebuit să se pensioneze anticipat , Manuel t .Încă reușit
să ajungă la președinția unei parohii .
Nu a fost schimbare de direcție , john g .Acesta a fost
numele următorul care a urmat în administrarea ep El a
avut o ambiție prea mare chiar și pentru contextul ,
modul în care acestea au început lucrările în episcopie la b
remodelare de condiții, jumătate din secția a fost închisă
pentru lucrări , am fost în celulă cu carlosa fost fiul lui
mama unui profesor universitar , fost secretar de
directorul școlii , dar a fost un dependent de droguri , din
timp în timp , a furat geanta profesorului pentru a avea
bani să consume , a fost un dependent de droguri cronic
m-am simțit milă a ființei sale , pentru căpentru a vedea
vă păstrați pierde , nu a ar putea evolua fost demisionat
la consumator , dar a fost inteligent , a fost o persoană
perspicace doar în traficul de pe piața neagră este că au
trimis , a avut probleme cu ei au venit să ceară protecție
atunci când am fost cu el în celulă ,dar e amuzant nimeni
nu mi-a spus vreodată sau a cerut bani , datoriile pe care
le avea să plătească chiar și el a apărat , dar a fost trădat
mi-a lăsat o datorie de heroină pentru omul care are tipul
bătut de datorii , am acceptat și a fosttaxă , nu s-au
temut că heroina mi-a facut o fi dominație sălbatic , total,
a fost de acolo pe care am avut de a lua o viață grea
pentru a sparge , a fost punctul culminant al furia mea
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pentru a vedea pe cineva de suferit din cauza mi-au tot
dat motivul, am avutdiverse corp la corp luptă , nu m-ar
putea face , am câștigat cauza , tot ce este necesar, după
sprijinul meu de a lucra și a vinde și sunt bune despre ei
înșiși , au avut heroina liber mă satisface pentru că am
avut cifre spectaculoase , a fost coleg , a fostprieten și a
apărat cauza, dar a avut un lucru foarte curajos care a
contrazis nimeni nu mă chiar fiind în consumul de heroină
.Toți învățat să -mi respect au fost baieti din viața de
crimă , toată lumea știa unde am fost plasate în mijloc,
au fost respectate se ma urât , mi-a oferit heroină să
merg studiu , a fost singurul mod în care au crezut că am
avutpentru a avea o ocupație sănătoasă și să învețe , a
fost continuarea ciclului de consum a fost senzație de bine
, a fost folosit și mi-a luat dorința de a mă hrăni și au sex
, a fost modul ideal de a petrece timp în izolare fără
minechat cu problema de a face sex și hrană .
Am fost transferat la evrei Valley în 1998, am fost de a
lua o tâmplar desigur , nu concluzia am ajuns după zece
luni a revenit la lenjerie .
M-am dus direct la regimul pedeapsa a fost numit 111 de
regimul dur , unde ne așteptăm o anchetă care poate da
sancțiuni sau consecințe disciplinare , plătit , plătit prețul
pentru a pretinde un drept care am avut de a fost de a
avea televizor , radiodar pentru mine mi-a luat toate
astea , și toată lumea știa numele a chemat la televizor
mea , Susana au fost oferite la mine de mama mea , a
fost minunat pentru că televiziunea a avut mereu celula
mea .Uneori inventat , a luat sa străduit să -l , inchiriat să
consume energie în zilele în care m-am simtit slab , dar a
avut o iubire infinită ei , ar fi dispus să omoare dacă
cineva mă răsfăța , am făcut-o de câteva ori nu am
simtbine .
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Am intrat 111 a fost audiat de către șeful lanțului ,
descendent Amorim șef de Mozambic , dar portughezii ,
un înalt , subțire dar nu a fost băiat rău doar a vrut să
aibă teritoriu dominat , a vrut liniște , așa mi-a spus
oprestevorbești așa sau ne plictisim , am spus da putut
urina a fost pentru el , a fost la vremea am plecat în șef
de birou , sau de la birou , a fost deja servire mulți ani în
urmă , polițistul Baptist ,băut foarte mult, dar sincer , nu
a intenționat răul nu era nimeni ca seful , a dorit să aibă o
sănătate , am fost surprins de această pază , a încercat să
atace mă imensă, cel mai avut paznici care au fost acolo
la fața locului , și am văzut PBXconfuzie, rodearamîncercat ma ma lovit din nou , au eșuat , a durat câteva
minute , dar insistența ei a fost puterea mea a fost apoi a
venit un paznic deja în casa lui 50 de ani, Garda de Fier ,
a vorbitcu mine , mi-a spus să se oprească și nimeni nu
m-ar face rău, dar am bătut deja paza Baptist și șeful
lanțului , seful Amorim , nu -i provoca dent frumos , am
știut că o să -și piardă , așa că mi-a spus , vețiîncătușat la
steagul de securitate , a fost încătușat de prezența a
capului , el este comanda , comandat garda de Fier și ma
dus la pavilion de securitate , seful mi-a spus să iau
cătușele și mi-a spus să intre în celulă , în calitate dear fi
schema de siguranță până când ancheta este finalizată .
Sincer , am câștigat despre om , era om era șef , un
exemplu , ca instituțiile care reprezintă forțele de
represiune , trebuie să fie bine controlate la tot , astfel
încât toată lumea se simt bine .Pentru mine a fost capul
cel mai uman -am întâlnit , stick pedeapsa ca ar fi logic ,
ar trebui să plătească pentru fapta în sine , dar a câștigat
, de asemenea, respectul lor , la stânga până la intervină
în viață directă , având în a supraviețui , chiar în cadrul
lanțuluitrăim , a numit-o la locul neprimitor , fiind teza
identic în sine , într-un loc unde nu este nimic , suntem în
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viață doar pentru a trăi , dar trebuie să credem , a auzit
crima , urmat de mai multe mareações , acestcuvânt este
argou pentru utilizarea în crimă , adică exact crimă , așa
că ar fi comis anumite situații care ar putea intra cu greu
în închisoare , împreună cu Rasta hugo , porecla rasta
este înscris cu 16 ani în lanțul, a trăit în cartierul
maghiară , l-am întâlnit într-un moment împlinit o
pedeapsă în pavilionul de securitate , am văzut un tânăr a
avut deja câțiva ani de lenjerie , precum și a prins un
contact dă-mi o țigară , dar a lăsat-o laa se vedea că am
fost
muitashorasfechados
,
foiumconhecimentode
circumstanță a fost un timp , bine îl văzut acolo , el a fost
acolo, pe aripa b , o aripă a considerat crimă , el a fost în
secția , o aripă liniștită , deținuții adăpostite care au lucrat
și au doritfi calm în închisoare , dar au fost consumatori,
dealeri și nu era unul care este inca blocati ca numele
este Dauphin , eu explica povestea lui , a venit la mine ,
repede văzut că prima dată l-am întâlnit , a fost
perspicace, chavalo bun , dar el a luat o copilărie sălbatic
și , prin modul în care părinții au făcut , datează din Cape
verde , uitându-mă o viață mai bună , legăturile istorice
care există în cunoaștere și considerate ca atare a avut
duritatea de a fi trăitnu a condus o viață care a fost foarte
usor , a trebuit să trăiască în cartierul maghiară , un
cartier cu oameni provenind în mare parte din Capul
verde , construcția caselor nu au fost foarte bune , dar le
oferă condițiile minime de a nu dormi pe stradă, auun
plafon , pentru mai multe mizerie pentru a fi avut
educație , casele au fost păstrate curate și aveau propria
lor servitoare care a avut o educație reală, dar nu există ,
nu a existat inegalitate socială , a trebuit să muncească
din greu și acești oameni sunt oameni buni , -a placut
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Dar a venit să dureze mult mai mult , continuă la această
zi , dar el apoi , de asemenea, consumat deja heroină , și
atunci mi-am amintit l-am văzut înintendent , dacă ar
exista dark- business , pe piața neagrătotul este în regulă
, întrucât nimeni nu dăunează nimănui , a fost un timp
nebun realizat la prima vedere că băiatul era inteligent , a
avut un suflet , apariția sa a avut o rasta mare , sălbatic
dar bine tratate , care a fost imagineaprima dată când lam văzut , și dat seama că era un băiat în ochii societății ,
a fost văzut ca atare ,haiduc , omul care trăiește la
marginea societății, dar tuturor ne place să aibă o
bunăstare garantat pentrune putem asigura , de ne
putem proteja bunăstarea noastră , egalitatea uman care
este vrednic de a spune că noi toți trăim cu toate acestea
, putem crea , dar , de asemenea, știm că fântâna merge
mână în mână cu răul , acțiunile pe cares-ar putea apărea
aduce la fel de greu de a trăi , a fost transferat de pe
partea de-a lungul aripa b , a fost în celula de lângă al
meu , el a fost cu bitul mica in celula , pe de altă Capului
Verde , supărat prea era deja în celulăcâtva timp după
întâlni, știa că va avea celula de mult timp deja , ar avea
povești diferite mai târziu povestesc istoria mici biți în
acea dimineață , după o noapte de iota de transfer a
revenit la sectia ,a făcut un acord cu direcția , să
colaboreze intra in altacapul taurului , este o altă expresie
, de asemenea, utilizat în argou care înseamnă părăsi pe
de altă agățat , pentru el pentru a salva , a fost observat
nici un rău a fost la mijloc și dávamo- ne binedar Hugo a
fost pe aripa b, în acea noapte am vorbit pentru Pudemo
ne fereastră de contact asa ca am fost foarte aproape, și
am auzit o mulțime de zgomot în celula , a atras atenția
mea , în cadrul lanțului trebuie să aibă percepția de
pericol este căcare ne face să trăim și care ne ajută să
câștige , ne aduce sufletul de cautare a ființei , a
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sufletului care tuturor ne place să întruchipeze un suflet
puternic plin de curaj și îndemânare și viclean .
În acea noapte precede dimineața următoare am vorbit
prin fereastra , așa cum am auzit zgomot întrebat :
- Cine -i acolo ?
El a auzit zgomotul întâmplat , mi-a spus :
-'m Hugo , eu sunt aici mai iota .
Acesta a fost modul de sancțiunii , faptul că au comis
acea zi , care au fost transferate la secție b , a fost de
rutină Atunci el mi-a spus atunci când deschid ușile în
acest caz celulele vii cu mine la sectia , dar a spusmă să
tacă , dar m-am gândit , acest lucru a fostHugo , a fost
vedeta , era omul momentului , a fost dependent de
heroină traficanților necesare pentru a se asigura fără
bani de droguri , a fost o necesitate , el a cerut , obăiat
rebel de la un mod mare , atunci sa întâmplat atacul , am
lăsat ușa deschisă nu a mers , dar am știut că va veni ,
am știut că a avut niște cărbuni de la marginea terenului ,
argou cuvânt și cărbune , care poate fi înțeleasă caîn
jargonul de criminalitate un eveniment de rutină a mers
pe jos în ploaie devine umed .
După ce a părăsit celula , a făcut rutina mea normala de a
lua micul dejun , apoi du-te tren , du-te la scoala , merge
la școală micul dejun în acea dimineață , a ciudat să nu -i
vadă pentru că rutina mea a fost acest lucru a fost pentru
a căutade asemenea, a fost dependent , dar nu a fost cu
adevărat dependent , dar a făcut deja o jaf și au stors
niște bani în cursul dimineții a venit să-mi spună , băieții
care au fost , de asemenea, consumatorii au fost numite
piranha , care caută viața într -un modmai cinstit , dar
întotdeauna înșelătoare pentru că dependența de
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asemenea, le- au condus la acest lucru, Hugo a fost
pentru pavilionul de siguranță cumici pic, dar a apărut o
altă pasă în Zé , Angola a trăit în discipolii nu a avut
niciodată " senzație " bun cu ea pentru căau dat o
pantaloni de trening , cartierul ridicat Emílio și a vrut să
fureEmilio , el știa că pantalonii erau ale mele mi-au
provocat de mai multe ori , dar niciodată n-am sunat , nu
a renunțat niciodată importanță au avut o luptă mare
cartier Emíliomare a crescut chiar acolo , la cartierul de
sus a fost vulgar , au fost de aceeasi crearea și el a vrut
să-l apere , fie a fost a mea , a vrut să-și apere onoarea
de a fi ceea ce parohiale unei conexiuni copilărie , apoi
urmată de multe altele , profetul , de asemenea,
devecinătate și a fost acolo că a dat mare pasă în lupta :.
Zé fost robust cântărește aproximativ 90 kg , Emílio era
un om uscat , african tipic cum a fost subțire apărat
onoarea , sa confruntat cu situația , Ze pasă în wantedtrimiterea la etajul 3 a fost în cazul în care ne-am dat
discuție, nu a fost ușor, dar știa că trebuia viclenia de a
trăi și trebuie să supraviețuiască întrebarea .După ce ze
cu bile au luat trening pantaloni și să fie cu ei în mână ,
au discutat ;ȘtiamEmilio ar câștiga , dar nu m-am gândit
că ar sfârși ca mingea Billy a vrut să-l trimită la etajul 3 ,
prins picioarele ,Emilio făcut ceea ce ați învățat , în acest
din urmă caz , am care m-ausalva , apucat gâtul forțat să
rupă , care este, în momentul în care apuca gâtul nu este
mare , a avut o bară de mână sau fete intra in celule ,
orice ar fi și nu a oferit o mare securitate , în acest caza
devenit imprevizibil, de la primul moment am crezut că au
de gând să scadă, care este prezis pentru a anticipa
acțiunea , dar apoi m-am gândit și încă mai avea câteva
secunde după ce a văzut și planificat și a crezut că nu s-ar
întâmpla , dar sa întâmplat ,Emílio apucat gâtul lui și nu
da drumul mai , iar forța mingea joe făcut-o, el a
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combinat două forțe monumentale , nu fugi când e corect
, care a fost întotdeauna educația noastră , a căzut de la
etajul 3 a gândiriiprejudiciu a fost mai mare , chiar a
crezut unii dintre ei ar putea muri în această situație ,
dar, din fericire au fost salvate , motivul de forță pune
mereu cred că e viața , am fugit acum un pic la acest
subiect, în scopul de a explica tot așa cum a fost făcutîn
acest context, că ne vom întâlni mereu oameni , să
păstreze date de contact , deoarece acestea sunt cele
care ne ajuta sa vorbesc pentru a discuta despre situații
este tot frumos dacă văzut și făcut în acest fel , putem
avea chiar o viață legate de dependenta de droguri , dar
ne simțimbine , pentru că suntem dependenți de droguri,
dar noi suntem oameni care au discutat subiecte de teme
foarte variate , de la tema cel mai banal , de la cele mai
simple , cum ar fi fotbalul amai științifică , citim destul
astfel încât să putem discuta mai târziu , a fost
întotdeauna puternic noastra a fost citit, acum și a plecat
mai mult în urmă aici doar a vrut să arate de ce spun nam avut " sentimentul " bun cu billy centrali , mingea Ze
brațul stâng ,nimic nu sa întâmplat Emílio , era nevătămat
, dar asta a fostziua dormitla spital pentru prevenirea
.Mingea Zé era încă aproximativ 3 săptămâni în spital
închisoare, l-au pus înbraț platina , a fost cel mai boala
avea, am fost sincer bucuros să văd că a scăpat , te-am
iertat acțiunii, dar știu că am primit mereu o ranchiunămă
, dar gata , am înțeles situația , să umble .
Asta a fost a doua zi dimineața , poate fi , de asemenea,
am 11 pase Zé au dus la pavilion de securitate , am știut
că Hugo a fost cu el , l-au văzut de câteva ori , au fost în
pavilionul de securitate a condus la sancțiuniînchisoare
acerba mijloace, se numește lame , este izolarea , nu
trebuie să aibă nimic de a celulei , cu excepția cazului
lucrurile de bază , teres un prosop , o foi teres , teres o
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carte de citit , nu poți avea celule brichete și sunt
închise23 de ore pe zi, e mereu greu pentru a depăși , dar
doar pentru noi obișnuiți să acestor sancțiuni pentru că
am trecut acest lucru înainte, care trăiesc în pedeapsă ,
pedeapsa să fie înaceastă situație trăi , dar nu-i plăcea să
trăiești așa , am stiutcă cei care umblă în ploaie devine
umed .
Toate rău a fost această și au completat pedeapsa și
lucrurile ar sta așa , dar nu în asaltul Hugo înjunghiat de
două ori în stomac delfinului , tratat omul rău , de a fura
mici , unele de grame de heroinăși aproximativ 30 de
povestiri , ar fi de aproximativ 10 de grame , un om care
ar plăti prețul de porecla lor Dauphin , labele , labe pentru
că el a fost arestat pentru atac pe tren , a făcut o moartă
, a fost mult mai vorbit despre și cunoscute la acea
vreme, un atactop , pentru că a implicat o mulțime de
bani , a fost o sumă exorbitantă la momentul convoaiele
care transportă banii de la bănci între Sintra Lisabona
.Asaltul sa întâmplat chiar acolo în afara Lisabona tren
Sintra și acolo a fost un om mort , dar nu au putut dovedi
că el a fost cel care a comis crima a infracțiunii , nu au
fost niciodată în stare să dovedească că el a fost liderul
real al crimei , dar a fost condamnat și pestecălătoria lui
închisoare a luat mai multe raiduri cu care ai venit și prins
de droguri , el nu a dat de droguri la cineva victorie , care
este, el a vândut , el a ținut în sine de droguri , el a
aranjat seifuri interiorul celulei , doar cu un chibadela au
putut acolovin , dar acest lucru este pentru acum .
Ca el a poreclacrab a fost dat că porecla de nu filare nimic
la nimeni , nu da nimeni , el știe că o mână poate spăla
de altă parte , că este , s-ar putea da victorie ar putea
ajuta atunci cândoameni l-au întrebat de ajutor și hugo a
fost un băiat dur a fost agățându .A urmat o succesiune
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după aceste evenimente , Dauphin a fost transferat la
Coimbra , în valoare mica pic de evrei , cu toate acestea
eu ;au fost în 1998 mai corect 27 iunie mi-a despărțit de
Hugo a fost într-o altă celulă , au fost factorii care au dus
la acest lucru , un tovarășii proprii care au căutat fost
piranha , pentru că în fiecare zi jefuit aproximativ 3040 de
grame de fumat și consumatoare , a atras mulțimea ,
deoarece acestea sunt mereu orientate , este denumită
secvența de dependenta de droguri si a fost apoi când a
plecat pe șchiopi , am decis că vom rămâne în aceeași
celulă , dar aceste piranha au vorbit mereu bolnav de
minepentru că pentru ei am fost mai mult de un cucui în
drum , le-au luat loc de manevră pentru că știau că a fost
curva reală, a atras prieteni pentru că știa să-mi dea cei
vii .
Știa mi dau contextul situației de convivialitate și a fost
acești oameni care au trăit astfel de împrejurare cu mine
în acest moment, au spus rău de mine , a vorbit rău de
mine , toate în scopul de a obține beneficii din ceea ce
copilul amenajat , a vrut atențiași au vrut să aibă primplan pe ele astfel încât acestea ar putea fi ele sunt bune ,
care este , au luat mereu surf , nu m-am deranjat cu ea
știa că viața a fost ca toata lumea vrea sa fie bine și să fie
recunoscători pentru venitul tau pentru beneficiulpropriu ,
dar au fost mereu cele am nevoie vreodată , m-au nevoie
de asemenea , am devenit o forță unită , care este , sunt
asigurate în cazul în care doreau unii ar asalt de ajutorul
nostru , dar ar trebui , de asemenea, să plătească și a
fosttimpam fost transferat pentru a lua un curs de vale
evreiesc , deja a avut doua sau trei luni de funcționare ,
atunci când Rasta Hugo a fost transferat la Valea de evrei
au sosit l-am primit ca un frate , pentru prietenie care a
avut deja cu el , există patru aripi învalea aripi evreiești a
, b , c, d , m-am trezit în d , a fost în secția cu delfinului a
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fost deja transferat de la Coimbra către evrei vale și că,
atunci când i-am spus să Hugo dacă vrea să rămână în
celula mea ,a vrut, dar nu a fost o altă problemă care se
temea că el a fost deja încercat să -l omoare pe delfinului
în lenjerie , în afară de ce a dat două lovituri vrut să
trimită omul de la etajul 3 aici și vărul său , Bento
împiedicatsă facă acest lucru , dar el nu va sta cu mine în
celula mea , nu pentru că el nu a vrut , dar se temea de
răzbunarea delfinului , a făcut deja mai multe lucruri în
închisoare , a avut respect , a fost un om care a fost ușor
răzbunat cunoscut ca atare , dari-am spus să-l uităm că
omul nu va reuși , nimeni nu se va răzbuna , a avut o
relație bună cu Dauphin ia spus de mai multe ori că nu
mi-a plăcut ceea ce au făcut pentru el și el mi-a spus că a
uitat deja .
Am fost de a lua cursul , iar aceste transferuri au venit de
la un loc care navighează în Linhó rasta Hugo și cadeții au
fost acuzați într-un caz de crimă care sa întâmplat în
cârpe .Am fost foarte tineri am venit in putut menționa
numele -le pe toate , dar eu nu numai că va menționa
numele unora , bitul mici ,Johnson , jucatorul reală de
fotbal, a reprezentat tot lanțul de selecții în care a fost
sau ar fi trecut , Tonipescăruș de mare , a fost transferat
de asemenea au efectuat mai multe atacuri în Linhó
traficanți , a fost , de asemenea, Ze la, acest am trăit
destul împreună cu el , nu a fost arestat , a locuit cu el
sub același acoperiș , cu umasraparigas , chavalas am
avutmeu a avut lui .
Dar curiozitatea această poveste a fost inversată pentru
mine , a mers cu o fată care a mâncat cal și ea însăși
prostituat pentru care contează sunt cele două prostituate
, nu-i plăcea de viață depinde de o femeie, dar mi-a
plăcut atât de departe încât să trăiască cu ea .Am
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consumat doar cocaină la momentul respectiv , nu a luat
prea bine ea heroină și cocaină , dar a păstrat relația ,
placut ei șiZe la și ana au fost , de asemenea, persoanele
dependente de droguri și curios de această poveste este
că mereu i-am spus să pentru a Zé pentru el să plececalul
, mereu a spus că nu va folosi heroină , mai târziu mi- a
venit să se complacă în lanț și în acest timp am fost în
valea evreiesc , au existatRasta ,mici bit a trăit vremuri
bune , a existat o multime de o mulțime de materiale
înpiață , care este, au existat o mulțime de droguri și
evrei Valley este un lanț respectată , prin care mulți
bărbați condamnați la pedepse maxime și a avut
întotdeauna reputația de a fi un lanț periculos , au existat
întotdeauna și acolo sa întâmplat omor , așa că a fost un
lanț cuo faima greu .
Ca a existat o mulțime de material de pe piață toate a
vrut să vândă să fie prevăzute cu mai mult material ,
acolo începe disputa dintreDauphin și real Pinocchio sa
trezit arestat pentru trafic internațional de droguri , a fost
conducător și ca omul a avut deja un recordîn lanțurile de
nord la sud de Portugalia , și atunci a început din nou nu
a vrut să vadă sau stiti .Pinocchio plătit hugo o mulțime
de medicamente pentru a bate delfinului , el a intrat el
agresat violent omul în vestiar , toate de dragul de invidie
;Dauphin a vândut pachetele mai mari și lor au fost mai
slabe , de aceeaPinocchio plătite bate delfinului .
A fost un eveniment care nu a fost foarte plăcut , dar a
venit timpul , dar a avut , de asemenea, un registru
intern și a servit deja mai multe pedepse, am inceput sa
am probleme , am început să fie urmărit de un individ
porecla Marcao , el a găsit el însuși prinspentru uciderea
fratelui său , și cum am nevoie să fumez în fiecare zi a
început să facă colecții și a fost unul dintre acele colecții
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care Marcao apărut , nu a vrut să mă lase să ia banii , el a
găsit drept ca exista mai mult de aniam mers pe mine la
bar , care este a vrut să mă evite să nu ia banii din
colecția pentru că el a fost , de asemenea, acolo pentru a
primi bani .Am avut un schimb de cuvinte în care a arătat
puterea fizică , dar nu sa întâmplat nimic m-am dus cu
banii OM I , doar că aceasta a fost începutul de a face un
dușman , am venit să fac un meci de fotbal în care a fost
implicat un volum detutun pentru echipa care a câștigat ,
el a fost în echipa adversă m-am trezit joc cu grupul care
a venit din in , mina a fost făcută de pescăruș toni , Jorge
, Louis lui Joe și sportivii și am știut că am fost și faza, am
vrut să câștige , chiar dacă ar trebui să subestimeze
adversarul și asta e ceea ce sa întâmplat , am pierdut ,
am pierdut jocul pentru că am fost șeful pariu , a angajat
televizor meu pe lăcomia de a face un volum , el ar comis
la Ramon ,țiganul , a avut înregistrări lungi era un om
lovit la mijloc , ca nu a vrut să-și piardă spus nu au plătit
, ei chatearam este tot mă și au cerut volum tutun , dar a
tacut odata , era atunci că tipul ăsta Marcao a continuat
săa vrut să spună că volumul și acceptat pentru că aveau
nici un motiv a fost combinate în joc , a fost un atlet ,
mereu a luptat pentru dreptul și pentru a evita
problemele atunci când astfel încât a trebuit să se evite
.Continuarea , dar tipul ăsta a continuat mereu cu
încercarea de a mă provoca ;există o zi în care am fost să
merg la cursul de tamplarie , a fost de ce m-am dus acolo
pentru evrei vale , în acea zi inevitabilul sa întâmplat ,
paznicul mi-a fost deschis celula , a fost rar ajung
celulă,dar în acea zi a fost frustrat , nu au fumat suficient
de droguri a fost de a părăsi gradația să coboare la curs și
va acoperi pare să-mi Marcao , mi-a dat o grabă pentru
că așa era frustrat și ca a avut loc o istorie , subiect
provocator lamă , nu am ezitat desferi un pumn și el a
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reacționat , dar nu a avut nici o șansă a studiat deja , a
fost un luptător , dar era disperat să provoace ceea ce sa
întâmplat , a fost senzațional , adică nu îndeplini nici o
pedeapsă pentru că a fost acolo în acea zișef al secției ,
Eduardo , a fost numele lui , un om de aproximativ șase
metri înălțime, fizic puternic , era un om cinstit , el a fost
un om drept și a lăsat -o la asta.Am continuat pe curs
mereu atent la orice atac din partea lui , pentru că am
fost conștient că a luat ceva timp să mă și, ca atare
provoca , mă precavi , ceea ce noi toți avem instinct , al
saselea simt femeile de bun simț dublate , cide
asemenea, bărbații au .Al șaselea simț este neașteptate ,
este de a ști cum să joace și cunoașterea ființă și respect
, nu sa întâmplat nimic după aceea , am încercat să
urmeze , dar nu a putut pentru că inima mea a fost
puternică, a fost asigurat de rasta Hugo , unul dintre cei
mai respectati dintimp că am trăit în izolare , nu numai
considerat primul pentru căîn primul rând, am ;tot ce a
învățat , curajul el afișată , așa cum am avut curajul și
deja am trecut , absorbit , absorbit curajul de a ști că a
existat un războinic , un om loial , un poet , un om căruia
îi plăcea poeziedar chiar că am fost mai bun decât el .Aș
vrea să aud , am compus multe versete , o să le dedicat
pentru el, am fost cel mai bun , a fost figura carismatică a
vremurilor în care el a fugit , a fost perspicace , a fost
puternic, a fost nelocuită , a primit răzbunare la mijloc ,
unde locuia cu restul depopulație închisoare , prins multe
, dar a fost toți oamenii pașnici , oameni care au lucrat ,
dar nu mă .Când m-am oprit de lucru și a luat curs , am
devenit ceea ce nu vrem să devină leu de întuneric , mam întors la lenjerie , atunci totul a progresat pentru
mine, deoarece am venit acasă unde am fost și au
stăpânit,nu a fost o confirmare a ființei mele , renașterea
zonei am avut vreodată în această casă , pentru că el a
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păstrat respectul , a fost greu sa se crape, așa că am
decis să caute cele mai simple moduri de a supraviețui
dificil pe care am găsit .
Este un lanț centrala de la Lisabona , aflat tot felul ,
nenorociților care există în viață, unii au apelat la crima
de coincidență , alții au purtat crima de conștiință , a
existat întotdeauna factorul bun și bine , nu se tem de
nimic în afară de mineacelași așa cum a făcut deja totul,
de la a fi bun , prietenul , protector , conciliatorul , care
înțeleg toate situațiile , au fost amărât , care au fost
spuse de cei care mă desabafavam , pentru am simțit o
mare compasiune , a avutia sentimentul de unitate și nu
ar merge în dezamăgire .M-am dus pe drumul meu de a
obține un condiționată, dar tot a trebuit ceva timp pentru
a profita decondiționată, am luat o decizie nu voi face
nimic care ma face rău , dar eu va lucra pentru libertate ,
a devenit complicat pentru că toate au confruntat cu o
comandă bunăstructurat dedirecție, dar aș fi putut
castigat tot cu acea direcție .La momentul nu a acceptat
că motivul pentru care a fost luată de către această
direcție a fost atât de greu, a fost un regim autoritar ,
pentru că nu a fost de a accepta schema , destinat să
scape mai repede lanț, dar a devenit și mai dificilă , dar
pleccititorilor de mai târziu , astfel încât acestea să poată
înțelege întreaga un traseu care nu obosește să repete ,
greu pentru a sparge , precum și era timpul de tranziție
Manuel t . ;directorul pe care l-am găsit , a fost înlocuit
de John g .Omul care a venit de la Macau , un fost
inspector de judiciar , un om care a trăit un atac de mafia
care a fost înființată în Macau , poreclit 24 karate , au
existat unele paznici morți la locul de muncă , pentru că a
fost dominatăadministrația portugheză , atunci de ce
trimite întăriri publice pentru a servi națiunea .
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El a suferit atacul , a scăpat , dar bodyguardul lui a fost
ucis , a crescut , a venit la administrarea de lenjerie , om
integru , el mi-a plăcut când ma văzut, a trimis -mă că a
avut încredere în mine , dar nu-mi păsa pentru că el a
avutnoțiunea de transformare de a fi eu considerat regele
Scorpion , cel care are otravă în sânge , la chemat și
pentru care nu asteptare , am pierdut .
A început o pedeapsă minimă în celula de locuințe , a fost
o pedeapsă , nu a fost greu , a fost considerat un
pedeapsă foarte normal în ritm sociabil cadrul lanțului ,
dar pentru mine a devenit un coșmar , nu a acceptat
această pedeapsă .Directorul john g .El a mers la celula
mea să vorbești cu mine , să mă ajute , nu a acceptat un
astfel de ajutor , încredere în credința că el a avut , ca a
avut dreptate , el a cerut în schimb o colaborare directă a
ceea ce a vrut să știe , nu am fost dispus să facă
astapentru că a fost nu mi- a colabora în aceste servicii ,
dar a fost declarația lui despre cum a fost un om bun
.Această pedeapsă , mai rau , a luat două psihotrope
venit , la fereastra mea au fost: vânătorul ,Chibanga
șipiranha , a fost vânătorul care mi-a dat cele doua
medicamente psihotrope , a petrecut un absolvent de
serviciu , a fost omul care mi-a avutconsiderată a fi în
celulă pedeapsă , Sampaio a fost numele lui .Având în
vedere că efectul psihotrope era încă în mine , înfuriat mă
vezi adversari Sampaio în fața celulei mele , am plecat de
la întreaga celulă , ajuns foc la saltea , am plecat , când
gardienii mi-au fost de ajutor , am fugit , m-am dus la
curte , prinsun băț și două pietre și au scris în brațul drept
lui , răzbunare , dorința crud .Acea zi a fost dispus să -l
omoare pe gardieni sau cine a fost că au primit în felul
meu , dar erau inteligent ca întotdeauna , vin să
vorbească cu mine , ei nu aveau altă cale de ieșire ,
pentru că știau că am fost înfuriat și a avut un întreg
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aripă amă apăra dacă eu așa de vestit , dar nu am fost pe
contul meu , cum nu putea lupta fără motiv , după câteva
ore am acceptat răscumpărarea , care este , perioada
care sa încheiat negocierile și așa că nu îndeplinit întradevăr ,acceptat că mi-au dat 20 zile în celula disciplinară
, care este olog , deoarece era acolo că am întâlnit Alfredo
m . , PSP , fostul Goe , jongler fost parohial , a luat de
stat pentru a ocupa funcții ca atare , pentru a începe
funcția înmafia , era un om tare pentru că el a fost deja
cântărit campion medie box , știa el bine , și atunci , când
am căzut în celula disciplinară , a avut un episod care nu
a vrut și care le- ar fi putut viața , așa cuma avut istorie
cu negrii care au venit să se întâlnească sancțiuni
disciplinare , a fost un timp sălbatic , știam deja ce se
întâmplă în legătură cu succes și a spus cu voce tare că
nu mi-ar Papar astfel de număr fiind bătut de el ,pentru
că direcția era îndoielnic , a fost făcut mafia tuturor
negrilor care au căzut în pedeapsă și au comis sau luat
unele pedepse din cauza lipsa de respect polițiștilor sau a
serviciilor , angajați sau direcția , ar plăti lui Alfredo m . ,
ar fi fost ex--psp , ex - polițist , știa multe dintre ele și lam cunoscut ca atare , ci să proclame cu voce tare și să
vorbească direct la marin , mi-a dat bastonul , am căzut
în pedeapsă , știam Alfredo m .M-ar fi , dar asta e în cazul
în care m-am înșelat .Au încercat să mă omoare când am
condus la spa pentru scăldat , nu a reușit , erau cu el mai
multe doi polițiști pentru a proteja că am nimic împotriva
mea .A fost timp am arătat voința de motivul meu de
viață , a fost inculcate de o chestiune de a fi parohial ,
pentru că am trăit în cartier.
Pierdut devreme tatăl meu, am devenit adult mai
devreme , a ajuns să se reflecte în viață , care apoi a luat
, nu există experiență este transcendență a viitorului , ea
cade pe modul de viață al creației și atunci când este greu
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, suntem obligațipentru a avea o educație mai severă,
devreme ce în spatele demonstra nimeni nu vrea să-și
dorească .
Atunci am trecut de stadiul de Marcao , atunci am început
să vrea mai mult un motiv , a trebuit să aibă o decizie de
nivel și direcția partener, dar am știut că în mijlocul
pătruns supraveghere care a fost compusăde către
polițiștii și manageri , a ajuns , trebuie să te și deranja o
altă ființă , dar asta a fost nimic mai mult decât o ființă ca
mine, uneori este o chestiune de oportunitate , am
încercat , încerc și să încerce să aibă sufletul portughezilor
, eu sunt joscursa portughez de rasă curajos , a poruncit
lumea , este ereditatea este evident .Uneori facem
următoarea întrebare , de ce existăm , ceea ce suntem
noi , care trăim , sunt probleme care aduc îndoială pentru
a trăi , dar știm că trebuie să câștige, a fost gata să fie
așa , m-am dus la drum închisoare mea , mai târziu,
dupăMarcao luptei a fost urmată de apariția serviciilor de
supraveghere de grup compus numit gardieni , am
oameni buni , am primit totul, dar sincer ei , de
asemenea, a vrut doar să trăiască , nu a vrut să -mi facă
rău și am vrut să ignore , există devremenu învățat că nu
poți câștiga întotdeauna , a fost un loc inospitalier , un loc
unde viata era lipsit de valoare , nu a avut nici un interes
în evaluarea adevăratul sens al omului care nu este servi .
Serviti , servi tot ce avea pentru a servi , am fost
ascultător , am știut în puterea politică , puterea socială ,
puterea represiv există întotdeauna un lucru trebuie să
știm cum să ierte .Am fi putut fi un erou aclamat de ei , a
reveni în valoare de evrei să fie expulzați din curs,
revenirea evreilor Valley, in găsit aceeași conducere
deoarece acestea au fost ceea ce eu nu am vrut să
găsească , mă revoltat împotriva tuturor cotepentru tot
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ceea ce a trecut , a fost făcut , am trăit cu tot ce s-ar
putea să fac pentru ca să supraviețuiască tot el ar putea
confrunta , deoarece inamicii erau puternice au fost
consumatorii de toate mașinile , s-au numit piranha , și
anume, a trebuit să supraviețuiască toate , a fost o parte
diplomatic , stabilirea de relații , care este, avem un
profesor , un asistent , un psiholog , un medic și un
avocat , care este pentru noi că, dacă există într-adevăr
nimic de spus .Doar trăi momentul în care circumstanțele
momentului sunt oameni simpli , care sunt conținut la
voia și eu iubesc , iubirea platonică că interferează în
mijlocul de a fi , în acest caz, un om , a avut deja toate
plăcerile vieții , un iubitfemeie rămâne în mintea mea în
sufletul meu în viața mea , a fost o pasiune intensa ,
relațiile cele mai durabile care pot exista , care sunt
extinse .Loving , distracție , iubirea fiind este nevoia de a
iubi a fi la vointa de a supraviețui .Raportul este chiar la
ultimul condiția de a fi , așa cum toată lumea mă
cunoștea , au vrut să mă pune la încercare , m-am
confruntat tot ce a trebuit să facă față , deoarece cele mai
rele cosmaruri , am învățat înainte de povesti inainte de
culcare spus sunt tatăl și mama ,astfel încât să putem trăi
în armonie și bunăstare , pentru a prevalabunăstarea și putere noi păstra darurile ereditate de la primele zile de a
fi , deși totul este absorbită de dimensiunea , vastitatea
este imens , dacă vorbim de căsătorie , egalitatea
dedrepturile fiind .Am fost cu toții perceput într-o misiune
, ea persistă , va continua să crească , să continue să ma
uit la ea crește , cu gheare , precizie de momentele de
acțiune, pentru că trebuie să am acuratețe .Este cu
iertare , viață continuat așa cum trebuia să continue și a
luat oameni cinstiți , adevărat , totul a fost minunat , am
oameni capabili de nimic , au fost determinate de tot
pentru că am fost menit să trăiască așa cum au avut , dar
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au vrut să fie mai inteligent, ia ajuns la toate, am fost în
stare să combine inteligența lor pentru mine de
înțelepciunea mea , au fost perspicace , dar întotdeauna a
vrut să fie mai mult decât mine , dar eu conjuguei
inteligența lor , au învățat să joace , de asemenea, a jucat
cu cunoștințe de ei cu meu.Continuarea trăiesc în izolare ,
închisă , a fost un timp de greu , nici o frumusețe care am
putut vedea , nu compasiune pe care am avut de a avea ,
știi că drumul a fost un concediu .N-am vrut să rănesc pe
nimeni , doar a vrut să mă lase să trăiască , apoi am
intrat în luptă care a fost constantă , deoarece toți erau
puternice , erau toate ființele , dar am vrut să -l cunosc ,
nici nu a avut nimic de a face cu restul de poveste care
vatrece .A fost greu pentru tovarășii mei , toți, nu alege
nimeni vrut doar să păstreze ierarhia închisoare și se
păstrează tot mă ascultat cum am vrut , dar , de
asemenea, i-am lăsat live a fost în felul meu , eu de
droguri pentru fumat și eiar putea merge bine , unii
oameni striga să mă opresc pentru că drumul a fost
curajos , un mod greu de a face în interiorul închisorii , nu
a avut de ales , nu era scăpare , câștiga sau mor .Totul a
fost făcut de convingerea că am luat , am putut ciuda
tuturor acest lucru , găsiți calea cea grea , am știut că pot
pleca în mijlocul propoziției , ar ști că se poate lăsa de
asemenea, la finalul primei teze , inversat toate , sau nu i pasa ,pentru că a fost bine , a avut lanțul de sub
comanda mea , au fost toți colegii mei , atunci am m-au
indignat mai de sentimentul de a fi, știa că are aliați .Mam dus pe calea răului , a fost interpretată ca atare , mam gândit mi leu , dar a fost dependent de heroină , un
lucru greu de făcut , de a consuma .M-am dus în lupta ,
lupta că nu există nici un egal , m-am confruntat :
judecători și profesori și asistenți , polițiștii de cap , au
beneficiat uneori cu ei, dar nu au fost multe , dar nu
100

suficient pentru a spune că a avut dreptate , pentru
întrebarea follow-upmi-a adus o problemă , cea mai mare
problemă a tuturor ființelor , eu sunt sau nu sunt , vreau
sau nu vreau , că este , tot ceea ce putem aspira , a fost
continuarea tuturor , el a învățat , chiar mai bine , a trăit
o

Am devenit ceea ce sunt , un teren comun fiind umil ,
care știe cum să trăiască , am considerat un tip , unul
care merge și trebuie să se hrănească, am devenit
adevărata fiara , nu sa confruntat cu lanțul în același fel ,
am devenitucigaș perfect de fiecare situație ca a fost de a
trăi , și știau am fost dispus să -l omoare pentru a trăi ,
așa cum a ales întotdeauna tipul reală , una care domină
toate situațiile , am jurat să mă eu nu le-ar face rău dacă
nu fac pe mineface rău .Haide, înfuriat , mereu atent la
toate mișcările , sau reactii , fie cei care au fost ei ,
parteneri globali , spre nivelul de atotcuprinzătoare toată
ființa în lumea justiției , pentru tot ce am plătit un preț
greu să plătească pentrutoate acestea au fost toate puse
în caz meu , toată lumea mă cunoștea și , de asemenea,
am știut tot , a fost perfecțiunea jocului , a fost unirea ,
unirea celor care trăiesc și se află în contact zilnic cu
populația , indiferent de situația ;Tiger cum a fost nu
putea ierta , s-au temut de fapt mă erau respect pentru
mine , nu a fost nimic de făcut , vorbim despre o
închisoare , vorbim despre o mulțime , include o valoare
care este dificil de a câștiga , libertatedacă nu , nu trebuie
să treacă prin cele mai dificile situații de viciações de
viață , habituations care pot aduce exagerare atunci când
vorbim de consum , ființe Somo consumeriste ca atare a
devenit fiara invincibil mă autointitulei leu , a încercat
fiare de șansemă cu înțelepciune chiar mai greu , dar nu
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am putut ierta .
Știa au existat multe copii ale mamei și experiența de
viață a fost diferit , unii au fost copii de oameni buni și
alții au fost copii de oameni săraci , așa cum toate
acestea am confirma prezența a tot ceea ce societatea are
de oferit , să plimbaresituații similare nu fac nimic ,
fiecare are nevoie de bunăstare , trăim într-o societate în
care toată lumea vrea bun , dar aceasta este frumusetea
de a vedea următoare , proximitatea , dacă veniți de
drept , îți faci bine , dacă ai venit de rău, rău primiți și vă
va lua cu totul, de la orice rău meu de a fi , dar , de
asemenea, știu că am să meargă , nu pot fi atât de greu ,
ele sunt mai mult decât s mamele , de asemenea, a
trebuit să respect , desfășurat o regulă pentru toată
lumea estebine știind că infracțiunea persistă și nevoia
este mare , am căzut în evenimentele , am devenit așanumita dependent de droguri, care disprețuiesc toate ,
dar a avut o valoare și a fost recunoscută , nimeni nu ,
nimeni nu ar fi dor de mine respecte în mod
independent,slăbiciune a simțit în acel moment.Toți l-au
ovaționat și ma respectat , a vrut mai mult de la mine , ar
trebui să fie exemplu , ar trebui să fie mai buni , mai
blând și afectuos .
Am plătit prețul să nu le arate ceea ce au vrut să mă vezi,
am fost tare , am fost nepoliticos , am fost toți în
favoarea decizia mea , ar putea avea mai mult câștig , ar
putea beneficia chiar de mai mult în toate , ca mine,
chegavam- măa conta la visele cuiva , dar am devenit un
animal și a vrut să fie .Acesta a fost în situația în care a
trăit , incinta , izolare , a avut femei a fost , de
asemenea, copleșit cu toată dragostea platonică , ia iubit
, le iubesc .
A fost vorba de viață în acest moment , am avut o mare
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dragoste platonică și pasiunile , de asemenea, până la
punctul de contact, dar am evitat mereu distruge viața
cuiva pentru mine pentru a obține plăcerea frumos , am
găsit nevoia , am fost blocat , nuar distruge viața cuiva
dacă nu strica mea .Dragoste continuare , am continuat
să iubesc ca doar el ar putea fi , au fost toate , a fost
dominată de iubirea mea , pentru că le-a plăcut mă sincer
mă respectat , eu nu locuiesc bine , a fost arestat , el știa
că trebuia să lupte pentru a câștiga totam pierdut
libertatea , dar asta e , atunci când nu am știut opri ,
traseu , muncitorii , educatori , polițiștii vrut să îmblânzi ,
ar fi înțeles , dar am avut , de asemenea, să se oprească ,
opri totul , furtul ,consumatoarerușine viața altuia, dar am
fost mereu bun , nu maltratat , nu spanked nimeni dacă
nu avea nici un motiv să facă acest lucru și chiar dacă el a
avut ar fi greu pentru mine să fac , pentru umanitate în
sine , a luat mereu în considerare valorile morale ,valorile
fiecare scenă , pentru că eu sunt , de asemenea, , dar ei
știau că au de gând să aibă cea mai mare fiara găsit
vreodată , dar totul a fost stabilit pentru mine, deoarece
am vrut , le-am lăsat în anticiparea , frica de ei să vinăsăși piardă .Totul a fost de folos , a fost un expedient pentru
a ridica , consuma și de a domina realizat la începutul
acestui chiar înainte de intrarea în închisoare , au fost ore
grele , zile care nu au trecut , ani pe care am avut să se
întâlnească , pentru că el a stapanit de controlsituația
venea viitor , am venit să joace , dar gluma am fost fac
față .Pentru ca maimuta pentru a juca , jocul a fost
păsărică maimuță la mama ei, am fost pe moarte o glumă
, pentru că știam maestru .A fost ziua de exercițiu , a vrut
să antreneze un pic și l- am propus să vină trenul cu mine
, a fost o figură slabă , a fost doar pentru distracție ,
stoarse gît, și-a pierdut cunoștința, dar în acel moment
am simțit o senzație de apăsare în mine nua vrut să facă ,
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așa cum a fost să fie prezentat , jucat , se uită la el sa
ridicat și a umblat cu mine, i-am spus , dacă a fost bine,
nu a existat nici un răspuns la cote, dar când m-am uitat
am avut sentimentul că într-adevăr a avutceva din trecut,
și-a pierdut cunoștința.A fost un exces de încredere , nu
știu puterea mea și au început un iad care a avut , m-am
trezit și sa uitat la el și ia zis :
- Te simți bine?M-ai lăsat îngrijorat .
Ia arătat întotdeauna compasiune pentru moment , nu a
însemnat să rănească, m-am uitat vrut pentru a potoli
setea tot răul , el a înțeles greșit de formare a fost
exagerat din partea mea , a ajuns sinucide , a fost tot în
speranța de a o zivale evrei.
Speram că evreii din valea ar trăi , a fost o distracție
simplu pentru mine , că este , a fost o practică la care nu
am fost pregătit , puterea mea a fost la înălțimea lui,
dominat , pentru că știa maestru , dar la fel ca în viață
areprețul său , am plătit un preț mare pentru alt om în
lanț, stick la 5/6 din pedeapsa , care este , orice deținut
de la o sentință de mai mult de șase ani pot face uz de
5/6 , este o lege .
Dar avem mijlocul pedepsei , o 2/3 și sub urmează 5/6
.M-am dus pe 5/6 a fost tot un program de făcut pentru
biografia mea în viață de izolare , închisă , tratate cu
oameni buni , oameni cu care am tratate , au făcut parte
din conducerea , oameni , până când am putea iubi dacă
au vrut să , apoi de latutun și nu a petrecut acolo a simțit
o ură imensă pentru acești oameni .Erau oameni care miau spus nimic , doar rolul de lider distinctiv jucat .Nu a
fost un deputat am fost draga , a fost prima femeie de a
avea provocarea mea , am fost loial , dar apoi m-am
gândit că a fost greșit a fost că mi-a refuzat prima
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probațiunii 10 ani de închisoare .Nu ma apreciez și a cerut
consum mea testa medicamente , dar a fost prea abil să
realizeze că ar sta așa , probațiune am fost acordată în
urma unei solicitări am făcut să judecător doctor .Mi-a dat
patru zile de probă , cu condiția de a fi audiat de cap, și
au comandat , doctore judecător ia acordat patru zile de
precare livrare , extins cu condiția să test de screening de
droguri, și anumemanevră , ei au mereu , și am
subestimat , de asemenea, de multe ori , dar întotdeauna
l-au respectat pentru că a meritat respectul meu .Ei au
fost ființe care au jucat cel mai bine rolul său , dar sa
întâmplat , testul a fost dat pozitiv la opiacee , adică
heroină , canabis , hașiș consum , dar am jucat în
avantajul meu atunci când am blocat cererea mea , am
susținut tot ce a trebuit să pledezepentru că a fost
consumator a solicitat un medicament cu medicul meu
ana f . , pentru că a fost sub , sau pe partea de sus a unei
discuții aprinse care a căutat ajutorul lui , pentru tot ceea
ce în ea a ma ajutat , l-am întrebatde droguri, numit
Tramala fost momentul în care m-am simtit am avut un
aliat dr ana f .Sau Tramal acuzat opiacee în împrejurările
din rutina , aceasta a fost situația , ar fi curat .Dacă
acuzat opiacee în test de depistare de droguri , atunci
conjuguei 2 + 2 , adică eliminate screening-ul de droguri
prin medicul meu , ea ma ajutat , a petrecut documentul
cerere la întrebarea , screening-ul de droguri,am făcut
apel împotriva deciziei care a fost făcută , dreptul meu a
fost să se recurgă , m-am întors și am aplicat pentru
maxim Dr. exemplu judecător al instanței de condamnare
, este cel mai înalt nivel pentru că prizonierii sunt trimise
gratuit , cu beneficiul de utilizaremijlocul pen 2/3 , a fost
generat acolo o bătălie , atacarea fizic un paznic de
închisoare , nu a fost pentru că am vrut să , el a căutat
faima mea a fost mare o plenitudine într-un mediu
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închisoare , respectat , dar, de asemenea construit acest
sens , respect, prin respectarea știa că nu ar putea juca
împotriva sistemului .Sistemul predomină în sine,
deoarece trebuie să existe sociale , tot ceea ce am putea
dori , bunăstare , deciziile au fost diferite , am avut totul ,
totul în puterea mea de a obține un beneficiu de la
mijlocul pen 2/3 , în calitate defaima mea a fost larg între
gardieni și să între însoțitorii , au fost gardieni care am
vrut de asemenea să conteste și toate nivelul psihologic ,
fizic și orice altceva vă puteți gândi , pentru că știam ce ar putea întâmpla în instituțiile care trebuiau să urmeze ,
sunt numiteauditii pentru mijlocul pen 2/3 și 5/6 de
asemenea , acțiunea a fost bazat pe curățenia de raportul
meu abordarea problemei de screening-ul pentru canabis
;această aplicație spus judecătorului că medicul a acuzat
analize Chamon sau hașiș , dar ca eu sunt o ființă socială
, nu a locuit niciodată în protecție în lanț, adică a mă
referi larestul populației închisorii și a spus judecătorului
că Dr.eu nu am mancat nimic la momentul respectiv, a
dus doar la hash , asa ca a fost logic dacă am urmărit cu
oameni care au mancat si au trait - mos într-un spațiu
închis , acesta a fost de obicei să acuze hașiș , deoarece
am respirat în aer .Am amânat decizia de probațiune ,
pentru că a fost la timp de Crăciun , iar judecătorul
medicul ar ieși de două săptămâni, care este, de vacanta
de Craciun , dar ea mi-a dat motivul și mi-a dat precare
aproape două luni șijumătate , a fost o lungă perioadă de
timp de necaz , pentru că ambiție din precar , pentru că
am fost în mulți ani , zece ani.Dar a trecut peste si a pune
sus cu mine bine până în ziua plecarea săraci , mi-a dat
patru zile de producție slabă prelungită , pentru care a
îndeplinit cu succes .Dar ar fi o problemă mai greu pentru
mine , ar trebui să fie mai respectuos și nu avea probleme
, dar de îndată ce am intrat , după două luni după ce a
106

bucurat de precare, nu ar fi cineva care mi -ar plăcea să
fac viata și sa întâmplat .Am devenit implicat într-o luptă
în care băiatul a primit un pic maltratat , dar a fost
norocos să fie o persoană , fie un individ cu un repertoriu
uman , au fost închise în celule , ordinea sondajului este
că am auzit , am trimisl o hârtie să își ceară scuze pentru
că nu mă entalasse , nu era nevoie .A fost auzit , seful
care ne-a auzit a fost Ciobanescul german , l-au poreclit ,
la început el nu a vrut să audă băiatul pentru că el a spus
că nu poate fi , nu ar fi putut fi o glumă , pentru că el a
încercat să-mi dea cuun cuțit .Apoi, s-ar putea accepta
versiunea băiatului și ma sunat și i-am spus aceeași
versiune care a fost un antrenament , un joc care ar fi
putut sa încheiat prost , el nu a acceptat foarte bine
versiunea l-am spus, adică , așa cum el a fost un paznic
beat , a avut mulți ani de serviciu și să se ocupe cu "
casdatrolas " , adică , este numele dat celor care au deja
mulți ani de închisoare , nu sa întâmplat nimic cu mine ,
nici pe mine , nici labăiat , ne-a luat de pedeapsa .
Du-te la o viață normală , am început pentru a evita alte
probleme , am putut bucura de patru ieșiri mai precare cu
succes , și sa ridicat din nou , martie 2007, mă lipsesc 11
zile pentru a putea să se bucure de un alt Probațiune ,
luna intrare aprilieam greșit o persoană cu medicament ,
de exemplu , ia dat nisip în loc de lucruri reale , a venit la
sarcina , nu am putut , dar rău vor fi sancționați acest
moment , au fost deja avertizat , m-am limitat la a apăra
șiLucrurile ajuns acolo .
Dar o problemă nu vine niciodată singur , l-am pierdut ,
sa întâmplat în vine acest motiv , sa considerat că aceasta
nu putea fi desfășurat , din nou o riga , dar de această
dată nu mi-ar ajunge departe , mi-ar tăia cei săraci și a
fostce s-a întâmplat.Am sunat un tip de celula mea pentru
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a lua informații că tipul ăsta , de asemenea, nu-mi place
felul meu de a fi , și -au jurat omul care mi-a dat
informatia ,nebun Adan , un războinic adevărat , el sa
bucurat , de asemenea, sărac ca mine, ai avutjurat de
nepotul meu , eu nu aș face nimic , care pur și simplu a
vrut să știe numele, a insistat pentru o zi întreagă pe
promisiunea că ar face nimic , au fost aproape de
momentul de închidere a celulelor , denumit tipul de
celula mea i-am cerut sămotiv el umbla vorbesc de ceva
ce el nu a văzut, el a negat am știutNuno nebun nu as
minti în această situație , a fost unul dintre oamenii care
au mereu respectat pentru că el a fost un luptător
adevărat , a simțit furia lui mi-nega și respingeNuno
.Strike și a fost în momentul în care paza intră în celula
mea și vede omul lipsit de viață pe pământ , poansonul
care îl desferi , dar garda a văzut nimic , doar a văzut
omul căzut nu a putut spune nimic fără să fi văzut , dar
acest lucruindivid a fost un turnător , asta e ceea ce ar
complica situatia mea , dar chiar și atunci am știut că se
întâmplă cu mine foarte bine pentru că nu am avut
chibado nimeni , și m-au , direcția , conducerea au fost
dispuși să mă pedepsească printot pentru că n-am închis
susține că deținuții au fost revendicării orice ar fi fost .Am
fost mereu văzut ca un astfel de stimulent pentru aceste
cauze sau forme de luptă și că, atunci când mi-au dat
cinci zile de pedeapsă , le face în celula , a fost o
pedeapsă mai ușoară , apărat eu spunând că individul a
simțit rău șia scăzut și el a spus versiunea sa a ceea ce a
fost cu adevărat bătut și acest lucru se întâmplă într-un
moment în care a fost aproape de a fi savurate mea 2/3
.Ar avea o mare șansă de a ajunge acolo fiind nimic care
ma rănit , că este, fără măsuri disciplinare în mijloc .Dar
de data aceasta ar trebui să pretindă , când nevinovăție a
fost audiat la 2/3 , a declarat doamna doctor care era
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nevinovat care nu au făcut nici o agresiune , nu să ia în
considerare, m-am simțit rănit de situație, dar a așteptat
pentru deciziaiar decizia a fost tăiat o posibilitate mă lăsa
să merg drept 2/3 pot beneficia doar de o analiză
suplimentară în evaluarea de 5/6 meu de teză , care este,
va veni din obligație în 5/6 , deoarece atunci legea
favorizează , favorizeazăîn acest caz , va veni oricum în
5/6 , dar ar costa aproape 3 ani mai mult în închisoare ,
în loc să lase pentru insistența de a introduce o acțiune la
anularea
deciziei
judecătorului
de
a
avea
Dr.
reconsiderare înainte 5/6 ,pentru aceasta ar trebui să
meargă cel puțin șase luni pașnice .Pedeapsa a fost dat în
luna martie, a fost audiat în luna mai a aceluiași an
pentru luarea în considerare a eliberare condiționată , nu
au fost încă reușește decizie de 2/3 , atunci viața mea ar
fi putut fi chiar mai complicat , el a simțitmă dificultate ,
trist , dar știa am petrecut deja cea mai mare parte a
convingerea mea .A fost atunci când sa întâmplat într-o
situație , de data aceasta cu un paznic , ar putea fi o
situație care ar fi mers dacă nu pentru faptul că
apărătoarea am vorbit de un dur și greu , nu acatei
comanda lui , tu desferi un pumn înfata, el a fost singur
cu mine , dar un alt paznic a apărut , el sa alăturat prea
repede pentru a coleg și s-au alăturat mine să mă atace ,
nu mai desferi tine mai mult pumn nu , ele , de
asemenea, sa oprit repede cu încerci să mă atace ,
doaram fost rugat să merg la sala de așteptare a șefilor
episcopiei au venit să mă vadă , să ne întrebăm ce sa
întâmplat, le-am spus că nu sa întâmplat nimic , doar că
nu a respectat ordinul , pentru că așa garda era încă
sângerare din guraștia că a fost un atac a fost cum a fost
, un simplu atac sau situație accidentală și asta e ceea ce
le-am spus , nu a avut un motiv să atace paza până vorbit
bine cu el , de asemenea, le-a spus că el a avuta fost un
109

accident și că a fost de fapt pe care eu mereu pledat .
Au pus pe mine închise de așteptare pentru ancheta ,
numita secțiune securitate a evreilor Valley , suna
admitere .Dar el a fost dispus să meargă împreună cu
teza mea , care a fost într-adevăr un accident , nu a putut
admite că a fost un act involuntar , s-ar fi pierdut .Așa că
a trebuit să mă bazeze , în sensul că au vrut să ducă mai
departe această teză , trebuie să existe o contradicție
între gărzile .Paznicul a fost agresat de lapte , dar el nu a
scris , de asemenea, că eu chiar te lovesc , care a făcut
din participarea a fost de altă paznicul , care a luat acolo
un băiat care a fost în protecția , el a plecat la infirmerie ,
de asemenea, este de rutina ,fiind protecția retras ,
trebuie să fie însoțită de gardieni , de fapt știu că a văzut
ce am făcut , pentru că a fost martor totul, asa ca a fost
cel care mi-a făcut participarea a fi o sancțiune
disciplinară care mi-a luat la tribunal , de asemenea,.
Dar, în ziua în care a fost audiat în Ministerul Public , am
fost informat că a fost urmărit penal pentru o presupusă
agresiune pe lapte gardă , dar care ma însoțit în acea zi a
fost garda de măsline , istoria acestui paza mine , a fost o
prietenie carea creat în cadrul lanțului , au participat la un
curs în aplicații de birou pe partea de IT , a avut un
monitor numit lina , m-am îndrăgostit de ea în mod
neintenționat și această pază , de măsline , de asemenea,
plăcut ei și a luat taie .Știa mi-a plăcut și mi-a plăcut, așa
că a început acolo lega , a câștigat -mi prietenie , ar
putea fi vorbit rău de mine , în scopul de a vrea să stai cu
ea , a început mai vorbesc cu mine , și el
ascultadeclarațiile mele din ministerul Public, și el a scris
tot ce am spus , păstrat teza că a fost un accident ,
pentru că nu s-ar fi crezut acest lucru ar ajuta-ma paza ,
trebuie să mă placă , după care a fost oprire Monsanto,
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un lanț care a fost remodelat -o închisoare comun pentru
o închisoare de maximă securitate , a fost acolo în mai
2007, că lanțul a fost inaugurat , însă a mers la Monsanto
de a trebui să aștepte procedurii , un lanț de complicat a
fost făcută de teroriști casa, crima mai violente ,
organizațiile criminale , suntem mereu urmărit în mod
constant pentru că trăim într-un regim mai strict , adică
prizonierii de principiu au fost toate încătușați să
părăsească celula a avut doar o joaca pe zi .Dar m-am
dus acolo în mai 2008, de asemenea, luat cu acest sistem
să fie mult timp închis în celulă, dar nu mai luat cătușele
deja culese a unui regim care nu este deschis, dar am
avut alte ocupații , am avut fotbal ,handbal și sală de
gimnastică , am putea vizita biblioteca , precum și, dar a
fost tesut , nu toate era în aceeași zi .
Răspund și sa întors să-și apere aceeași teză , dar când
am ieșit din dubă să mă ducă la sala de judecată , am
vedea că laptele de paza , victima a fost însoțită de pază
de măsline și a fost departe de a imagina că ar avea o
surpriză plăcută când am începutauzi laptele de paza
mărturie , auzi teza că am apărat când l-am întrebat
procurorul și atunci am simțit paznicul de măsline ma
ajutat .De asemenea, instanța a susținut că nu au fost
convinși că a fost într-adevăr un accident , dar a făcut
ceea ce a fost necesar pentru a , și nici la proba contrarie
, nimeni nu poate fi condamnat .Am fost achitat și
avocatul meu a fost excelent prea , așa cum a fost în
așteptarea procesului în mare securitate închisoare
Monsanto , mi-a facut un comentariu, mi-a lipsit exact
două luni pentru a merge liber și mă transferat la ipDin
Alcoentre , a avut acolo ultima în acest lanț , a avut un
transfer care a fost în urma mai multor revendicări că am
făcut în lanțul este un lanț de sistem deschis numit
colonia închisoare de către mine lipsesc două luni m-au
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trimis înapoi laacolo , să iasă în stradă , am plecat .
Ca voința mea a fost foarte bună de a fi într-o catenă
deschisă închisoare , pentru că mi-a luat un an și
jumătate Monsanto și mai multe ocupații pe care le avem
este un sistem foarte închis .
Greu de depășit , chiar eu care a avut o experiență vastă
în aceste case închisori și a fost apoi am renunțat la
Monsanto heroină , a fost imposibil să meargă acolo
pentru că medicamentul nu a intrat aprovizionarea cu
alimente sau ceva care a fost în afara de vizita a avut un
pahar care nupermis contactul fizic , dar mi-a spus mereu
a tot răul pe care mi sa întâmplat a avut o prestație
renuntat consumul de heroină .
*** *** Închidere
Pink Floyd - noi și ei
" Noi și ei
Și, după toate suntem oameni obișnuiți numai
Eu și tu
Dumnezeu știe numai
Nu e ceea ce ne-ar alege să transmită el a strigat din
spate și rangul față a murit
Și generalul șezut și liniile de pe hartă sa mutat dintr-o
parte în alta negru și albastru
Și cine știe care este pe care și cine este cine
Sus și în jos
Și în cele din urmă este doar rotund " n rundă nu ai auzit
ca este o bătălie de cuvinte purtătorului poster strigat
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Ascultă fiule, a spus omul cu pistolul
E loc pentru tine interior
" Vreau să spun , că nu o să te omoare, asa ca daca da le un un rapid scurt , ascuțit , șoc , ei nu o va face din
nou .Dig ea ?Adică el cobor ușor , pentru că aș fi dat o
bătaie - l-am lovit doar o singură dată !A fost doar o
diferență
De opinie, dar de fapt ... vreau sa spun un cost bun
maniere de a nu face nimic ei , nu-i așa ? "
Jos și afară
Ea nu poate fi ajutat que există o mulțime de vorba
Cu , fără
Și cine va nega asta e ceea ce luptele e vorba ?
La o parte
E o zi aglomerată
Am lucruri în minte pentrulipsă de prețul de ceai și o felie
"
Bătrânul a murit
Copyright © Pink Floyd
Fragmente
Fragmente I
Închise și expuse în nord înghețat o foaie vechi de
așteptare pentru a răsuci un arse tonuri de lumină
portocaliu -o pătură încălzită ca sufletul uitat care cere și
tolerează rece electrificarea o memorie liber , nu pe , se
propagă de sunet fictive și existențialeritmul fierbinte
timp le pierde pe mine invada și explora fără căldură o
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lume de răcire fierbinte , atmosfera nu era aceeași
mingea se rostogolește într- un colț un punct înclinată sub
suprafața oceanului , în interiorul magma arzător în
junglăde explorare și impresionaagrement asomare și nu
au nici o altă cale de a spune că este cuvinte , cuvinte
cald sau prea frig , cum ar fi cadavru sumbru foarte rece ,
veșnic rece un vis fierbinte de un arc și o vale , un râu
fără râs este speranțămutilată de așteptare pentru a găsi
și a arăta ceea ce se sustrage și face aluzie la crearea
încet și arată că doar imaginat fără distanță și cu ecuația
corespunzătoare discută tot problema fierbinte fierbinte ,
chiar arzator sunetul de chitara care vibreaza scauno
cultură care se naște fructele sale și mai mult sau mai
puțin viclean fără desfacerea rezolva situația acum sa
oprit existențial , afectat de morbiditatea de cuvinte care
transmitsurditate de tăcere , a spus mai mult de ingrijire
a grija pe care este ridica suspiciunea denespus ,
dartransmise în mod eficient direcție și scris .Tot adevărul
este că nu există adevăr între gândire și de acțiune mod
de a găsi prin comportamente care generează trucuri și
manevre conducătorul auto însuși , și a vedea predat
iluzia de cuvânt lipsit de sens , dar pe bună dreptate a
spus, dar e de necrezut totforma are un act de bază
pentru nenorocire pur inoportună a se vedea crească și
știu ce să fac o situație care nu are nici un sens propriei
descriere , viziune sau sens , spunem de multe ori că noi
nu cred că și a vedea ce este know-how și să învețe de
lași alte semne de identice sau similare sau sub formă de
supliment aici este un exemplu de misiune nici un sens
abstract de formă nu a fost realist în ei adevăr , prezent
ca o unitate dar natura fragmentată unite de o lume care
este similar și ca întotdeauna avem similitudineadar nu sa
egal poate exista un fond motiv și a pierdut în propria
alienare , aici este un personaj de mod de a fi și senzație
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de bufeurile care vin de la aceeași interior poate arata ca
un pictor de o formă cadru la fel de drept caarhitect , nu
motivul finală absolută că pe orice subjugarea sau
repunere în discuție a imaginației de o realitate simplă,
care a ieșit în mod natural spirit și incisivitate neimportant
, purtat de viitor care totul trebuie pentru a curăța , și
realitatea unui trecut greu inconștientși foarte mult
exercitat în ferocitatea sa experiența unui cuvânt care
imaginează întotdeauna o imagine pustiu aici este un
moment capturat fragmente de atenție cu condiția iată se
alătură conștient de acest invadează mă fi scris ,
atotputernic nu este clar la fel de drept calinii de un
orizont în care apune soarele și ascunde stratificat
adormit și a găsit el însuși bătut , dar nu îmi pare rău
pentru că să se nască din nou și să fie la fel de
strălucitoare ca a fost singurul , soarele va păstra
strălucitor nostru și experiența energetic , deci, dacăpune
în mișcare în cazul în care toate detaliile sunt descrise la
sensibilitate minim doar să se întâmple și memora fiecare
cuvânt cu sensul său și păstrate în tăcerea răbdarea dvs. ,
o clarviziune întuneric , nu proiectat , dar nu diminuat nici
un instinct rațional, dacă nuinvades'm nui în sine este
construit și menține pilonii ca o Ahile , mereu prezent în
lumea ficțională în care se află , fără ca cineva să ia
seama acestor spioni mă fac laude mele de notorietate ,
realitatea dură a numai căldurămotoarele de locomotive
care fac această călătorie foarte nebun și adânc în tunel ,
niciodată nu poate vedea interiorul tău atât de întuneric
cu ieșire a imaginii și un scop luminos , așteptând doar
pentru un scop ce ne motivează șine și o forță de ceva
incasabil îl împinge pe la fel de fascináveis ca nimic sigur ,
greu să cunoască și să nu invata niciodata sa o web care
este rupt , dar , revenind la forma pe web , a fost greu și
ca un accident în poveste , a existat o lovitură adâncăcare
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la ucis la o vârstă fragedă , ura de bază , dar nu
indiferenți față de cineva sau mintea ta sau orice popor ,
deci într-un mod inteligent a spus tuturor că suntem cu
toții sumă noastre , și vine oameni egali mai diferite și
similare ,la caracterul său original , de fapt, există o
marionetă de orice act și partea care reprezintă o excursie
pierdut în spațiu scrisorile arta de a crea spațiu va deține
deces din orice punct final , punctul culminant nu a fost
niciodată la final, mor denoi nu se întâmplă niciodată doar
se întâmplă cu cei care ne cunosc când vom muri și nu se
știe niciodată că a fost un cuvânt care nu a avut scop ,
dar simplu și ingenios un pic dificil ca vulpea care vrea să
se hrănească de la o foame mare decât învață , și
întotdeauna vreau să știu mai mult ,atunci această sursă
de longevitate , nu se stie niciodata ce se întâmplă , și,
deși ultimul alpinist a fost salvat și sa mutat credința
munte său , iar limitele sunt doar începutul unei stânci o
atitudine de tineret , depășește orice altitudine și când
ne-am dus în josși vom vedea cât de mult am realizat
deja în câștigarea știu doar un pic mai mult de a fi și nu
vrea să-și piardă și tot ce putem zbura la orice punct în
tot cad pentru că vor învăța să zboare și imagineze tot ,
dar toate fragmentele sunt cuvinte, idei ,și gândurile .Apă
adânc atât de adânc arta înșelător făcând aluzie la un
subiect nu sunt siguraerul de mare și apare ca prin magie
de energie de luminozitate și embebecido sentimental și
ternurento un pic mai mult un plus provenind de la un
moment inconfundabil și nu invincibil deoarecevictoria sa
a fost întotdeauna înfrângerea lui și ca mai învățat doar
pentru a fi un ratat unul bătălie mai mult în care nimic nu
spune și simte gustul alunecare de el care a dat victorie ,
pentru că este suficient de a învăța și să învețe să
trăiască cu tot ceea ce ne respinge.
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Ii fragmente
Layered , scufundat în distanță unul casa scării scrâșnesc
metalul pașii o cârpă de curățare , o găleată pe podea ,
marmură pătrat , peretii împreună în patru , o picătură cu
picătură, - scade și profund , usor , cineva stârneștepodea
lumină slabă , neajutorat , unul bloca suprafața o rază de
lumină cu efect de umbra , reflecti- a sticlei o fata , o
privire la paiul , o scufundare , epavă , geamandură curs
de dezvoltare care ma salvat de la sufocare , nebun
,scăpat și a pierdut între stele și abisul gol de virtute în
ceea ce privește atitudinea , în plinătatea suferință și să
fie , înainte de teamă , apoi pe pianul pe coborarea drum
zboară gudron pianul era pe podea și apoi atinge primul
sunet ,prima imagine sunetul profund ecou golul de un
înot fin în apă , sărind în cele din urmă mișcare legătură
mo și tot ce respiră și este târât de o iluzie desvaneceste ,
a fost diferit pentru o clipă într-un ocean de profundez
,lichid și sare scris fără creion de culoare , a fost un actor
în spectacolul culminează un cadou care mă face fericit ,
partid pijama în pat , un pat turnat acidulate și diferit ,
asta a fost o imagine fără decor , totul inhalare ,
schimbarede percepție , iar transmutarea a fost evidentă ,
nici lacrimi , nici linii , există reguli fără ceva care lipsesc
toate , în toate , o poveste care nu crește , nu apare , cu
greu spune și sunt obligate , adevărul , lanțuri și
încuietori pe toate laturileo praștie , o țintă și este de
până uimit ca o săgeată fără scop , un nod un scris vărsat
, incontinent , o scriere neclară , nu off, tot el a văzut
dorit și care a dorit întotdeauna să aibă , și în fundal nu ar
fide o ființă , de tăiere și laminate barbă aspră , o
mustață , păr , unu plus unu din fiecare față , o atingere
de fiecare insolvență păcatul său , atemporalitate lui până
în prezent și, iată doar și numai o cârpă totaluri
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apoi extins în nisip , pământ a văzut și a trăit , încă de la
momentul scufundării , toată mândria lumineaza și au
coborât la partea de jos a unei lumi a vedea un cântec
simplu , fac de satisfacție a o lovitură brusc , o viziune, cu
toții trăim realitatea de unul din altul ceva premoniție s-ar
întâmpla și ar reuși spasm eliberat și treaz să simți și o
scrisoare de la un sonet nu perfectă a unui rimă
decomandat , primeste o propoziție care fază , așaîn cazul
în care nu ne-ar merge și unde am fost , fără a intra , în
conformitate cu disparitia misterioasa o pulbere în pământ
un punct reală în toate imaginație iluzie apoi exploda
cometa , iar această planetă vie nu este întotdeauna
rahat cu o bază intrigi suspectat a fost montatplanul nu
avorta , atunci absorbit auzi o voce , și urla scrisorii lup
este istorie , distrugere perfecțiune a fost cuprinsă într-un
malul mării stea rachetă atât de ciudat ceea ce a fost spus
si a incepe sa în jos pe scări pe picior de plecaregol o
picătură de un pas , apoi balustrada de metal a fost
automat și doar un picior pe river , desculț și rece , tot
ceea ce nu pare a fi tot ceea ce este dispare și dispare
.Toate universal este așa cum este, atunci doar o singură
limbă , o gură deschisă de plăcere sete de a privi sărut te
sărut și dorința , o muscatura de look-ul , atunci când pe
excursie de barca ta trage peste și de a face cu de fapt un
lucru care nueste ireal dar o presupunere , nasul petiz o
senzație fierbinte , și zboară și cuceri Pluto , inima ei o
piatră în iaz o viață separată un portret nu întotdeauna
fotografiata iatănebunia ar avea un bun-simț a fost , până
la punctul în caretoate create și un sărut liber așteaptă să
dețină , cu o forță de numai exista cu un convingere ,
mereu legat de inima lui , dorința de a pompa și un flux
imaginează curentul în cutie erau patru pereți șio privire
de o filament fără motiv de așteptare pentru a ilumina a
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forța, care nu se teme , nu câștigă sau pierde , este
dorința de a crea și mare, vag cu o perie pentru a picta
întreaga alfabetul cu fiecare culoare , silaba șiputere ,
culminând în starea de spirit pentru a merge și du-te si
lasa-te du-te , mai ales pentru a construi un castel în
piatră în cascadă și râu în lanțul lua totul în față , a avut
ceva în minte , foarte diferit de egal și o simplă poveste
de călătorie de mai sus, sunetul de virtuozitate care nu se
vede , dar se raspandeste am urcat un alt sunat pe scara
mai intrat din nou în prealabil de o etapă și o levitație și
de un singur încercând să urce fiecare pas pentru firma ta
și aer convins imaginapian carelăsat pe podea asfalt a
avut doar o cheie , și nu a fost milă nici pârât a fost de a
avea încredere în cel mereu crede divulga viață și de a lua
doar un moment de peisaj fierbinte aromat pe strălucire
mare te văd să iubesc în picaj mea ,fost float mea barca
mea se scufunda în pânza spălat care curăță pian montat
pe o cameră de zi în care nimeni nu a vrut să fie și am
vrut doar acolo , apoi introduceți ușa era din tot și nu
imagina aprofunda , a fost dorințasă aveți într-o buclă
inimă și cuplul vostru , totul pompare și apoi turbulent ,
este mai puțin sensibil și în atacul cu bombă din actul a
fost deja eveniment de război pentru pace totul împreună
cu diferite sens o de plecare și extinde ceea ce se întoarse
șidupă cântând de păsări și încântă învățat doar astăzi
muzica sa în versuri , toate sortate fără a coordonat
sarcina a fost de a aduce și se încheie frică nu crede și în
cele din urmă nu se mai întoarcă această călătorie tot
drumul era deja profund derulează pe acoperiș ,
fereastraîntredeschisă și rece , în întuneric de un act de
un fapt , nu sa întâmplat niciodată dar au fost raportate și
se presupune a fi inventat gândire care apar fost ventileze
numai că apa a fost doar resedinta sarut dumneavoastră
o dorință doar pentru tine și joace rolul pian a fostun plan
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pentru a atinge vă rețineți că veți obține o simt pentru
arătat o lamă bont a fost un scris puternic care nu lovi
deja simțit o cravată în vrac noapte stele o excursie pe
viitor, care nu va veni , diferit de trecut și prezenta fost
lovitura de stat , a fost doar o poveste care toate
profanate și la sfârșitul ceea ce mai rămăsese din Pluto la
numai scrie iubirea de o inimă între doi pereți imposibil să
sară , în cazul în care pentru nimic departe într-un cerc
deschis , un pătratuna dreptunghiulară că înăsprirea nod ,
scuturați praful și vedea la pian atinge numai mila ta și o
cameră întunecată a unei imagini fotografiate , filmul rola
, imagini mici în nuanțe de fragmente vedea că tu
reflectat într-o piesă în care totulse alătură pentru că vrei
, reflectată în imaginea mea , numai tu ești cadru oglindă
.
frecvente
Cum să ieși din această durere care afunda și ascute
suferința dintr -o o dureroasă și numai .A fost de ajuns
pentru un aspect fără a ucide , discuta și fiecare lacrimă
este descoperirea de o inimă stratificat și apoi profanate
apare unități circulante mine nebun și încheieturile și
lanțuri mele în jurul valorii de impulsul de a fi condamnat
la suflet bolnav și praf întunecat pe care lebob - break de
simțuri și aburul mai omniprezent fizic al acestei turbulent
suflet rădăcină alienare se găsește într-o singură labirint ,
sine ați tras de apatia actual scufundat de o altă zi ,
distrus lanțul care mă leagă de eliberareîn momentul
aproape de urgență , toată lumea se așteaptă ca alegoria
de viață , momente bucolice transportate .
Arderea lanternă , fulminará , aici este o strălucire și
lumini flacăra care arde pentru tine inima mea sărac , un
cal liber de așteptare pentru a îmblânzi se bucure de tot
ceea ce simt , pentru că te simți ca și cum te simți , în
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acest timp infinitcare se intersectează cu trecutul
înconjurător și care marchează orice viață să fie trăită .
Treierat noastră reuniune în magie care este doar
aspectul și vedea fața mamei tale , sentimentul de
căldură și sensibilitate toate amărăciunea doar nevoie
ridica numai pe mine să trăiesc și întotdeauna pentru a
vedea vei muri o mișcare arzător a buzelorsenzualitate , o
fericire transparent ca o semnificație îmbrățișare așteaptă
să fie trăit IT- de o uniune puternică mai ales bine să vă
urez , aspiră să fie atât de fericit ca un petiz o rădăcină
semănat , cultivată și consolidată prietenia este nobil de
iubireface inima mea bate ritmul tău .
Părintele a fost un tată al momentului magic de mai
învățare spera la o mai mare dragoste a avea un copil
dragoste mai mare doar place mama copil este tatăl
mereu atent și inteligent gigant și fiului fiului meu mi-a
explodează cu senzație de bucurie ,emoție , afecțiune ,
dragoste si afectiune , este o forță care ne face aluzie la
bucurie veșnică , voința de afecțiune , de partajare , Lecții
de predare și pentru că atât debordant cu fericire la ceea
ce aspirăm să fie veșnic tânăr ucenic în tatăl novice.Ați
vrut să te iubesc, te simti , ca fiecare moment de
anxietate o întrebare și doar un pic pentru că am fascinas
.Luminozitate ta este pentru mine întotdeauna o imagine
extatică într-un cadru în care cele două cabemos , dar esti
mereu cele mai frumoase .A venit departe răsăritul simplu
pentru doar cred că te umple ca mine îmbogăți , ești
nebun sensibilitate adevărate
lacrimă
Într-o zi el a avut o lacrimă ar depune în fața ta pentru nu
mai chorares
Visul se arunca cu capul intens vrut sa trezit în mijlocul
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mării dintr-un somn care va dura ani firele ,somnambul
visător , o noapte de suflet care la asfințit cifra de
invadează umbră și trezește întuneric de iluzie pur și crud
, urma mai eternși a vedea ce se somn adânc într-o zi să se trezească și să creadă în mitul vis mereu pentru a
ajunge la și atinge doar o altă bucată , de a fi o linie
infinit cu bord ta ...
pereche
Dorit un sarut un somn liniștit care ne amorțește și
dorința pentru mai multe poate nu vreau sa stiu dulce în
tine și tu spui cuvinte bune și reîmprospăta bătaia de un
shake de o inima credeți că strans , interconectate și nu
dezlegatsunt un curent în venele care inima ta pumps'm o
gură de aer cu lejeritate și claritate nu ritmic suferință sau
beating'm rău ca apa de ploaie și piatră în sand'm îți
aparține , una care nu se desprinde ușor și savurați tine
fara tinedovedi aici mă jumătate în căutare de buzunar o
caravana stratificat dezlegat de așteptare pentru a lega și
o cravată care nu anula , deoarece sunteți pantof de
perechea mea am ca dragostea .
Durata De Viață
În eternul se menține acolo se duce în jos și atunci nu
există nici o modalitate de a lupta , în jurul ei sau
manipula este teroarea de burble disident și culminează
într-un punct lovi mintea creație , imaginație sau doar
vopsea o urmă înfloritoare de verdeton și că viața ton
apuca să trăiască și să înflorească , aici este scorul ai vrut
mereu să sublinieze , trăiește intens
dragoste
Iată repede găsește dorința de a adâncime a câștigat
merge și crashing în pietrele de mare sărate și placate și
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stratificate iată standuri
Frigul că intră în înot liniștit și captată m-am trezit
implicat cu sursa de apă a ajunge la trecerea vest a
celorlalte nimic lateral este greu doar nu călca aceeași
etapă și în avans face muzica dribling inima care cheamă
la tine vânt, mare și pe uscat pentru a câștiga suficient
pentru a iubi .
perete
Dacă s-ar întâmpla , nu ar ști lovituri rece , Bulbuc
refrigerate profanat mintea , și a vândut sufletul , arma
pură, fără cale sentimentalism , legat de un organism
care va halucinații și fiind nu vine , pentru că sufletul nu
dezamăgește , superioriza interesdar este pur atunci
expune că în mod vizibil un cerc închis , mijloace
întredeschise pentru că, odată cu subjugarea și iluzia
apare din tunete imensitatea și totul se opreste atunci
când luminozitatea efectului dar boala a spiritului acestor
nevoi ale organismului șiconștient ne aruncă în abisul
propriei ființe și levit , și rămâne ca o anexă care perturbă
stările și boala a spiritului este o durere îndurat tumoare ,
si se neglijență că efectul și impactul asupra cine este la
câțiva metri distanță și mers pe jos esteîntâlnire de suflet
, spirit , corpul grupate în viață în cazul în care totul
factori destabilizatori sau pentru că organismul nu poate
suporta să rănilor vârstă sau boli ale boli și apoi acest
spirit de sine și egoism vin la voința noastră , dar
deranjeazăsuflet și în această culme de acte de gândire
pe spiritul corupt și depășirea pur , puternic tare ca un zid
în imposibilitatea de a sari .
gândi
Un lichid turnat imaginație , un accident vascular cerebral
de fascinație o nebunie scufundat și profund sprijină pe
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cale amiabilă, prin grinzi armonie și o magie invadeaza
corpul și pătrundeinconștient conștient de lumea
aparențelor iată viață devine frumusețea unei respirație
pur șiinfinit devine limita vizibil între cuvinte și se extinde
cu sentimente și acționează fără să gândească modifice
motiv de a gândi și imagina vreodată întrebat superiorize
ființa , gândire și acționând pentru a schimba .
prietenie
Twilight la amurg vezi tot se întâmplă la adăpost departe
de inamic imaginar , bătălia va traversa un armistițiu cu
pace a mintii , de cotitură liniștea , noaptea cădea , și am
început să simt că rămâne faptul că se simt pielea moale
vași prietenie pur energie fara varsta mai puternic gest de
afecțiune decât orice pasiune sau iubire și orice cuibul
doar o apăsare de degetul mare și doar imagina ce -am
simtit ca si-a petrecut lanțul de toată energia .
învăța
Orbit și fascinat cu sucul vărsat , de altfel , într-adevăr
sumbru sau afront , ci stând într-o stare de alertă , fără
cea mai mică sensul iată roți minimalism , întregul oraș ,
atât de confuz sau greșit înțelese nu știu dacă sa decis ,
dar totul are sens înîn cazul în care plăcerea simplu
pentru a scrie să să nu solicite necesare atunci când se
întâmplă rămâne dispare și totul simțit și văzut , dar uitate , citește și scrie interpreta , asimila învățare de
transport și de predare , iată respirația crește cu vântul ,și
apoi dispar , care zboară 7 mări poisando spus de
menționat iată cufundat , a fost adâncit , nici un prieten al
unui prieten care prietenul și indivizibil , dar nu este
vizibil a fost un avertisment , un gând de talentul pe care
zboară ruleaza , ruleaza și imagina acolo nu suntdar
mereu martorii se naște din nouo zi fiecare se gândește
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doar pentru că deja astăzi , acum este viitorul și scrierea
tare de sa te bucuri de un cald simplu și mai presus de
toate a crea și imagina și de a recrea din nou și din nou în
poziție prin care nul-au lăsat , dar o dată acolo , uita-te la
ceas deja preferabil prezente fapte în timp util și martori ,
sunt deservite și un sentiment unic de plăcere care vine
cu topitura și întunecarea așa normale atât de banal , și
abiapână la începutul anului și trezirea și întunericul și
noaptea magica de lumină și pragmatic a fost levita și
vâsle o barcă cu un nord , un curs strident și sclipitoare
ea a fost , că un punct , cu întoarcere și o mare atât de
greu de imaginat a fost imensăși furie extraordinară a
oceanelor , astfel încât aceasta se adresează excursia
ilegal , fără gazdă a fost o minge pătrat un triunghi
inversat ca o piramidă de un sarcofag de spirit suflet
impenetrabil ... ca un trai uitat , merg pe site-ul o
imagine de o frunză care nu se usucă, aprovizionarea la
stilou și scrierea planetei noastre fiecare antenă , prin
satelit sau un singur fir care să mențină contactul cualte
planeta și a călătorit ca copacii se nasc ramuri și flori
grădinar stralucitoare toata ziua sunt ca o strălucire
înMoonlight se va întâmpla și apoi un alt salt , plus un salt
pentru a vedea un copil născut și mai ales privindu-l
crească și să învețe și să învețe tot ceea ce vezi și să
acționeze transformat , că limbajul copilului este
supremația moale piele a copiilor în raport cupărinți și de
predare din cauza complicitatea dublă observator de
învățare și de a învăța și cunoaște ca un frate geamăn
care au o pereche în care învățarea reciprocă este mult al
meu și provocarea ta va crește și voi învăța mereu și știu
foarte vii .
Simt o suferință care mă împiedică să văd ca fiind real, cu
un comportament bun, dar întotdeauna ca un zambet fals
clown'm trist , în interiorul bucuria nu este conformă cu
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exterior simți un flotor care mă face din locul normal ar fi
de călătorie și de ședere într-un punctîn cazul în care
dista vedere propriu a simți un pas abisal , fenomen
nenatural ci ca un animal simte ferocitatea sălbatic și
viteza , începe strangles și ucide ca o forță
înnăscutăhotărât mai dinainte să eșec în timpul și în
avans și într-o călătorie fără urmă esteimagine revoltător
, de ură și păcătos , într-adevăr , iată un jurământ în
înălțime temperatură cer , vine galbenele proaspăt vesel
și senin care spune opri , înflorește și crește , acest val
violent este doar un moment prost totferocitatea sa fie
culminat și îmbunătățitebrusc lasa nimic sau nimic
deranjează și mai pur impuls spune te face zgomotul
aerian și pune tu să crezi că totul va câștiga fără teamă ,
fără să învețe să nu trăiască cu capcana care urăsc nu
posedasunteti , în sinele vostru uman veți vedea că
faptele bune vor face sa stea pe pământ să renunțe la
mop cere ca rămâne la pian pentru că am un plan de nu
vom ajunge la pornire previne tine performante și zboară
plat și zboară peste Thundercloud esteo condiție multifactorial , care ne face înploaie oferta sfâșietoare și
pământ umed față senină lectură pare să aibă o
presupunere fără o inginerie arhitectură în puterea sa ,
face aluzie la fantasticul ,realist de neatins, pentru că
avem toate puterile pe care le credem , mai presus de
toate a avutun pahar incadrand închis, dar tonuri absolut
transparente afumate valori sunt ca florile trebuie să le ud
în mod constant și ceea ce este sămânța crește în minte
să fie diferită de la fel ca toti avem instincte și ferocitate
chiar sufletul omului în afară de poțiune adecvatMagic
este tunelul abrupt în care se vede intrarea o lumină și a
cărei scop este deraierea de o groapă fără fund tot ce
avem pur confiscate și executat .
Iată , nimeni nu pune în lumea lor tunelul trece de intrare
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lumina live și luminează calea ta pentru că ceea ce avem
este linia viață și care urmează să fie efectuate .
Dragostea profundă a suferit a fost resimțit de asemenea
uitatjumătatea de jos a pierdut pocăit și a trăit .
Masca trăiesc în cele din urmă cum să se încheie toate și
sfârșitul , iată , cu siguranță nimic la fel de sigur ca nu are
nimic de inserție o linie mica și continuă a unei limite care
nu prevede infinit mai incert , astfel încât liniile de două
puncterăsărit șinumai infinit doar fața morții se apropie
încet ca o respiratie tot simțit , doar pentru că nu au
văzut o altă față , dar pentru a masca întuneric .
memorie
Pentru tine a suferit pentru tine simțit tine iubit cu tine nu
a locuit niciodată iubit un alt care sărutat în ați văzut în
tine intra în iubirea care va aminti mereu simțit niciodată
atât de mult suferă nimic mai dispuși să moară pentru
tine prin mine pentru ai scris pentru ca am suferit și a
murit și nupentru ai vreodată doar simțit pierdut .
Lover într- un moment dat părea acum doar o zi distanță
de dragostea cuiva deja iubit .
Reflecții
În așteptare pentru ceva născut în oglinda sunt eu și
reflecția mea reflecta doar cât de bine și nu numai
imaginea , de asemenea, această reflecție simplă fără
oglindă a fost transmis .
Noapte Clear pe o noapte întunecată la fel de clar ca
zorile în care colțurile de farmecul tău deveni la fel
deadevărat că pasărea fluierând zboară și tot aspiră la
libertate .

127

scris
Eu ... și binele mai mare , care poate avea un rol și un pix
irezistibil mai ales aspira doar la gândire
Pase
A murit !Da , a fost începutul sfârșitului la începutul volte
-face fără amărăciune , dar fără sensibilitate a fost
excursia făcut nici o imagine , și fără curaj se opune cea
mai mică și cea mai mare a fost timp pentru a lăsa sau de
ședere în acest loc , imaginandu totul și nimicOcazional a
plecat , și sa dus la fund extrem care spune nu se tem
nici tremuracălătorie a reveni această lume cufundat în
profunzimea frumusete care tot ce am , este tot și de
toate, vreau nimic , pentru că atunci când va pleca nimic
nu se va lua, asta e ceea ce am crezut .
Abyss'm o prăpastie în care diferența este sfârșitul .
Așteaptă și a plecat bine , care doresc și doresc sărituri ,
sărind peste si fumatul a fost de mers pe jos fără a derula
anxietate destinație variază în funcție de vârstă , deși
mereu trăiesc în ansiosíssimo mod de așteptare pentru
ceva , vrem mereu ceva , totul în noi stă ca de buna voie
involuntar.
scară
Am equacionei așezat , dar rezultatul nu a fost aproape
deașteptat , în jos pe scări șilift între lumină și întuneric și
strângerea iată el de bunăvoie în al doilea rând manevră
acolo, care au urcat și coborât încet nu se încadrează .
Sediul Central
O lacrima , o intuiție sau distrugere , că gândirea este
frumos o băutură de la frigider cantină și să aducă la
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sediul local și totul se sătul și existența magnific .
Nedorind să se încheie , având deci ea este asculte
cuvintele dincolo de văzut aceasta terifiantă ca
castigatorul din nou, nu vreau să merg și , prin urmare,
eu sunt și eu sunt pe termen scurt
sol
Ce se întâmpla simțit întristată de zori un costum care a
venit cu căderea nopții a trăit , a reînviat și renăscut sunt
celputernic soarele .
Renăscut în perdeaua de fum iată , acolo născut fără iată
eveniment pergament , a fost de moment si placa se
îndepărtează și abia a trăi o altă viață pentru o imagine
este simplu vedea fiecare moment în imaginea lui și
renăscut
Parfum Privind , mirosul de nebunie , nebunie tortură de
gândire fără toate relativ nelegat , un orfan inimă ,
durerea de o iubire de atât de multe altele care doare
aspectul și ucidedorința și dorul conducere doar o clipă
ode data aceasta de la gândul tău , probabil, tot exista ,
nu numai ca imagine virtuos , dar ca urmare a apariției
sau condiționa mintea nu moare în momentul întregii
existențe fizice și brusc totul se stinge , sau poate duce .
moarte de zi
Între viață și moarte ?Au!Iertarea , este plasat ?Evident ,
nu cine a ucis ?Toată lumea a lăsat să trăiască un
moment .Toate , fără excepție , cât mai curând fatal că
vom muri în curând și atunci trăim este așa,
ridicolcontradictorie
Leaver
Dragă prieten ... eu scrie prea departe ... ai fost plecat ...
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micul meu prieten ... in seara asta sufletul meu plange
pentru tine ... !Ia inima mea o șansă ... te rog să mă ierți
prietenul meu ... libertatea mea departe ... pierdut în
ceruri ... Ai fost luate ... plăcere return'sa ... așa liniște ...
Tăcere , jumătate-way de care a murit ... Au fost iertat ...
ultimul cuvânt ...
Fragmentat
Dacă mă evaporă sufletul meu , nimic nu ar rămâne
secrete plus moloz , orb la fantezie .A apărut dintr-o
repunere în discuție pluteste inactivitate de un alt
moment , special .
fi
Un sunet , o inimă gură , o atingere blândă , un vis
culoare unul să se bucure de un moment , unic disperat și
inspirat de o claritate fără distanță fără limită luptă tăiere
, dincolo de imaginația poza sânge pui derosii si inflamate
de o durere sens, nu are un puzzle , ci o realitate , o
viziune .Când celălalt s-au reunit și noi credem ca un
aprobator și încurajarea privire de o existență , alterat ,
inversat și oglindă .
Dintre toate durerea simt că aparțin cuiva fără milă teamă
, suflet nebun , pasiune și pură, fără un nod curent , dar
strâns legate, și unit , într-o direcție , un ultim voință și
au , șila final nimic nu fi ...
absență
În cazul în care rămâne și a vedea lumea ta , ar fi necurat
, fără o sensibilitate rămâne mut , cel puțin cred că cineva
depaseste realitatea mea .Tristete meu este simplu ca tot
fericire atins ca de neatins .Prin magie , fără ironie într-o
zi voi spune , mă atinge simt , cum te uiți la mine și a
vedea cine sunt și nu ceea ce voi fi lângă tine .Un meci de
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ardere durere de arsură în mine care se termină atunci
când toate arde .Nu ai luat , de modul în veți spune că
suferi pentru că nu l-ai părăsit și știi că ai iubit și te voi
iubi mereu ...
cifra
Te iubesc mai des decât cele care inima mea poate bate
...
Am expirati | tine te inspira | acelasi aer | de a iubi
Sunt toate culorile pentru a picta lumea ta ...
Pentru mine , pentru tine si pentru cei care mă place
într-o zi
Plantată o rădăcină în mea de azi inima, acest copac
Se numește dragoste pentru viață totdeauna poate fi rupt
pentru că el trăiește în mine
transformator
Strălucitoare
realitatea .

echilibru

de

putere

care

transforma

Panou electric controlează pozițiile și destinații de putere
universal .
lumina soarelui
Se aprinde intestinelor
Obscure natura pământească .
Sursa de lumină cade ca picături pentru motivul că sursa
de viață și lumină .
far
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Caută în mod constant mișcare pivotant de anormalitate .
electrocutare
Nervi zgomotoase clipire cu electrocutare inimă .
undele electromagnetice
Vino și du-te formele de undă gândurile în jurul cercului
de valuri .
electricitate
Trece prin corpul meu acest curent care ma aduce la valul
de circuit
puls electric
Sunt zguduit de impulsuri electrice modul circulante .
Lumina adevărului
Straluceste intens adevărul atunci când a descoperit de
impuls .
Blackout
Callan estechinuit de voci sentiment luminos de a fi .
lumină Lumanarea
Se aprinde în durere
A acumulat ceara topită .
usi electrice
Deschideți atinge ușor , dar de închidere nici un moment
pentru a deschide .
Motociclete drujba
Se taie cu rădăcini motivate de ură vibrante de energie
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întunecată .
electrocutate
Electrocutat în fum luminos reușește memorie .
turbulență electromagnetică
Swarm de turbulente electromagnetismos mințile infinite .
Ray electrizant
Ca un fascicul de energie electrizant care paralizează
minte .
lumini diabolic
Fiecare fiinta
electrizante .

are

o

lumina

diabolice

intermitent

Clipește
Lumini intermitente mă afectează în
Trecerea lanțului neîntrerupt .
lumina Dim
Lumini opace ilumina ființe bizare , în lumina slabă .
cabluri electrice
Cabluri alerga prin mine trup energie trepidant .
10 circuit electric
Subo și avansare în 10 circuit și există o pană de curent
incoruptibil .
toamna electrice
Electric a căzut pe cuvintele de extaz și sentimente .
tăiat lumina
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Ecouri Sharp și luminoase ,
Shining lumina hapsân rupere de voce .
Lightning închis
Clipește obscure ființele rătăcitor cu orientare ocular .
fluorescență
Bloom și se încadrează nici tunete în toate direcțiile și
sensurile .
" Ofusculência "
Piercing fulger umbrească un alt senzații de plăcere și
arată lui .
incandescență
Intersectează arce adânci în sufletul vostru , care dețin
electrodul - șocuri dinamice și incandescente .
Electrocutáveis
Ca un indiciu mă percuție , abaterile de sentimente care
necesită o lumină puternică și hotărâtă .
absență Twilight
Wrap -mă ușor în lumini ridicate ale fiintei mele incanta
ușor cu fulgere .
reminiscență
Absorbit acord pe o zi senina , am pregătesc să iasă din
întuneric și puterea de lumină , va distribui putere și
energie pentru întreaga comunitate constelar .
lumină Amenințarea
Amenință

aceste

lumini

de
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convalescență

care

ne

chinuiești și permit prevăd pericolul .
Foc de noapte
Această lumină pe care le însoțește în momentele bucolice
și în imposibilitatea de a se confrunta te intimidează în
secret .
lumina roșie
Intens Lumina roșie și blocarea nervilor acceleratorului .
șoc
Zarpares șoc și contaminanți mintea fără impulsuri sus pe
scara larga .
Compania de lumină
Iluminat ce nu se întâmplă și nici companie se simte
lumina .
tunet
Thunder pisa și distruge zgomote foame de placere .
lumină puternică
Lumini puternice condamna un vieți la educatie prin voci
Raze
Cum puternic și lacerating raze care taie legăturile
imposibil de a lega .
lumina Dim
Conștientizarea umbrit că pătrunde fascicule de lumină
voluminoase .
lumină Bright
Ilumina intens negura black light
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lumină Cosmic
Ca un penetrant și cosmos profunde care amelioreaza
uitare a sufletului .
Puterea de lumină
Puterea de vindecare a luminii mă iluminate filamentelor
motiv în prepuțul de disperare, eu sunt recunoscător
.Această lumină ma condus în direcția de ecstasy actual
de viață de zi cu zi , luminat mă rău în viitor și
nerezonabilă a apoi mă da tunete sus sacrificare și
clipește ca dezbrăcat Dynamite plăcere fatal .
Deci, da vindecat de lumină și mișcare ma vindecat pe
adâncurile calorice de rigoare și precizie .Nu știu dacă
acest lucru se va aprinde lumina mă trecut din cauza mă
tem că ea nu are nici o energie centrare lumină .Prin
urmare, există doi poli , două extreme de energie .Și am
fost lovit de pozitive și vindecarea și nu negru și bântuie
.Această lumină vine de la claritatea de emoții și
raționalitate a amurgului imediată și impulsiv , fără
tranziție și opace simțurile , nu încorporate sentimente
sau cuie .Lumina este puternic , intens și arde toate
razele sale pe care se opune , se alăture lumina , a
simțurilor .
Nu va fi nici o energie impulsiv si forta , apuca talentul ai
și puterea ca o rază ascuțit albastru și ventilaste de
bufeurile experiență și nu rău intenționat și gânduri
omniprezentă care ne victimiza ca niște umbre fără
lumină care se hranesc .Deci, vreau să spun că există
lumină în tine și nu există tunete , furtuni , energie și
lumină , în esență lumină clară , și pur în forma sa cea
mai primitivă focul care focul care ne centrează și ne
hrănește și, uneori, ne arde , așa este viața voilumini de
tranziție și adversarii împotriva foarte motiv sau
136

sentimentul de energie care ne dau puterea și vitalitatea
pentru a indura șoc lor slab și fără forță care reproșează
și pentru a găsi scuze cauze de implicarea lor , nu există
nici o lumină fără energie și totul are energie ,totul are
lumină și mișcare actuale si ei , ea este în curs de ea
însăși , de intimidare și de multe ori ne confruntă cu
taxele ciudate care nu înțeleg că ei nu sunt care anulează
nu îndrăznesc meciul cu alte energie , dar încearcă să
stingă lumina , dar eaeste prezent și modul în care
aceasta este descoperită infiltrează simturile de vedere și
ne arată claritate de gândire prin tăcerea ori , și tace ca
să se întărească de vedere și se bucură de dizabilități
Inglorious care alții trec prin energiile negative sau
pozitive.Dar este o realitate faptul că raza albastru
deschis de intimidare, dar admite că energia pe care l
dacă doriți să efectueze și că viteza luminii ,imediat, a
doua , fracțiunea de timp , iar timpul este instantaneu ,
prin urmare, nu vor exista reduceri incadrul nici
comportamentul cel mai ridicol pentru că toată lumea are
dreptul la energie , dacă efect pozitiv sau negativ .Au
efectul lacerating de negru Faíska se întâmplă în polul
neutru de bun-simț și nebunie desfășoară energie
vibrantă și foame pentru plăcere și astru , asa ca am
sfătui să utilizați propria energie pentru a fi atins de
lumina și esbaterá un zâmbet de ardere ca cenușă
,dezbrăcat de căldură , dar frenetic atunci când agitat .Din
alt cadran albastru au Ray cu gând netulburat de Crăciun
și a subliniat lumini copac care ne conduc la distragerea
atenției .Albastru Ray cunoaște calea lui , direcție ,
orientare și judecată trebuie să elaboreze energie și fotoni
, eventualele scurtcircuite , dar ray vibrant și impulsiv se
deplasează mereu cu viteza luminii , dar nu albastru .Este
această energie tranziție se confruntă cu energie
pragmatică , dar obstructivă nu exuberant , care ne
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împiedică să trăim instantaneu , se amestecă tunete și
afectează vizibil undei sonore care produc viteze
supersonice , dar nu la fel de puternic .Ca o confruntare
directă și copleșit de oameni luminoase îngroșa luminile
opace care distorsionează ceea ce este real și ireal pare ,
dar nu există lumini fictive de asemenea este puterea
luminii imaginație .
Albastru Ray
Înfuriat Albastru Ray invadează fiu aprins energie care
curge în pori murdare prejudecățile și intoleranțe că acest
fulger albastru va lovi .
lumină laser
Această lumină laser este penetrant și pătrunde invizibil
pentru nevăzut și neobservat .Este o lumină psihic și
maestru în ipotezele nu au legătură cu răscruce de
drumuri propriu psihice .Cauze în umbră și inofensive prin
aspirație sale fascicul de gânduri și idei preconcepute cu
otravă proprii otravă și antidotul acestuia .
Acoperiș lumină
Acest fum pătrundelumina sub acoperire cârpe minte
amintirile anulate în cap slabe de direcție și acțiune ,
acțiune care motor care raceste etapa de gândire
frenetice de massificador lent și necoordonată ously
.Piercing în timpul liber este entuziast și distribuie creierul
și lumini interesante Deambulante rețea stimuli .

Aceste amintiri care sunt luminoase mansardă pentru
totdeauna , iar unele sunt mereu deschise sau închise în
cufere .
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fulger
Căldura și întunecă și devine nemișcat și tăcut , dar raza
de acțiune și zgomot atunci când se întâmplă este cu
sufletul la gură și copleșitoare care infecteaza furia de a
trăi și de a fi prezent , printre alte lumini și iluminări sau
chiar simplu, dar izbitoare întuneric trecătoare de suspine
și pauzetăceri mai electrizante .Acest fulger reușește
conștiința marcat prin emiterea de gemete elocvente și
care precipita acțiune negligenciador sentiment de
proprietate să fie oportunitate la momentul căzut un alt
fulger în această lume .Cenușă gri deschis că acestea
marchează căldură fiare de călcat sălbatice și puternice
doar un ponosită sunteți infectat cu ultimul gri deschis și
viitorul omniprezente care nu uită și rebeliune tu
.Taiatiimpulsul momentului și propagă chinuitoare încet și
spune effusively tine te controlează , și te aruncă într- o
fântână de lumină care se îneacă în memoria cuvintelor
nestapanit și turnare setea de lumină .Într-un vacarm
sunt jarul mocnit unui organism magnetic care fluiere și
clipește în inima ta arde cu dorință pentru ceva , viril și
masculin sau feminin și senzual apoi , acest dublu voi
afront personajul ca o personalitate dublă , care nu
produce nici o parte saula altul .Acestea căldură gri
deschis întuneric șifrivol și au în protecția lor termică de
ploaie și mistuit că răspândit peste continente și spațiu
atemporal .
Având în vedere placere
Această lumină care invadează și ne oferă perspective de
lux și ne conduce la nenumărate plăceri chimie deprimant
și anxietate plăcerea sedentari , dar nu iritabil , dar
tipărite cu fețele străine naive de placere care lumineaza
ființa sau sentimentul sau emoție.Emoția pe care le simți
plăcere orbitor și strălucitoare și ameliorează contractii
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simțit de excesul de plăcere , acest exces care ne
redirecționează către alte simțuri și plăcerile .Nașterea de
agrement se dezvoltă și se hrănește cu dependenta care
nu se va micsora și nu se mișcă și meciul în nebun de păr
negare plăcere .
lumină Hypnotic
Dibuite simțit în fața sentimentelor de lumina martorilor
hipnotice care promit dorința de dependenta care lumina
ceea ce ne conduce la eficientizarea și cred că nu există
lumină .Pentru că noi suntem înclinați fără credit și nici o
datorie , stagnant ca viata hipnotic de ființe
transcendente care se deda la surse de agrement
hipnotice .Viciile care aceste păr rave si sprancenele
încărcate modestie și lenea .Transcendent această lumină
care ne conduce la noi provocări în același gând în reacție
diferite , aceste reacții nebun și pure cu care se confruntă
dorința pură de a avea lumina în puterea lui să fie
alimentat de ea și condusă de pietre desprinse care vin
împreună ca argilă înîncălzire .
lumină Bright
Intens că lumina este împărțită între înstrăinat mișcare
organisme și oscilează între două moduri de ușor pentru a
spori luminozitatea , dar fără nici o sursă de alimentare ,
este autonom și rămâne în durere și disperare de hipnoză
sistemice care hrănește și se dezvoltă .Dar conștient este
o lumină intensă se stinge și auto transmite aceleași
puteri meciul.
tunet Psychedelic
Împletesc Psychedelic în zgomotul de tunet curajos care
sprijin și de a spori anomalie care vine de la faptul că noi
sunt acoperite de acest trovoa-Psychedelic .Ei bine, aici se
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radiază lumină coerentă fără puteri sau solzi , care ar fi
doar un pretext pentru anomalie a tunetului negru , care
cuști și mormăieli , în sensul de rațiune absorbanță
ciudate și profund , pentru că se stinge , raza de acțiune
și se mutăfără cea mai mică secretos aparent lume de
lumini psihedelice chinui pe care -l dacă doriți să păcăli ,
sau bucurați-vă de plăcerile eșalonate vopsit prejudiciată
de culori oblice stagnare , care nu doresc să creeze sau
doar indulgență .Plini de Duhul de gândul de a fragmente
de fapt fragmentate sunt cei care își imaginează o altă
lume , departe de tulburări care ne irita ca atunci când
ne-am zgâria ochi , sau pur și simplu clipi .Această
mișcare înstrăinat de circulație , alte străluciri și se
pulverizează mintea îndepărtate și orb la simplul fapt de a
fi un ocupat sau agitat .Thunder este psihedelice și alungă
spiritele fără ei să se manifeste , așa cum există , este o
realitate paralelă de zvonuri și intransigență cabau-bau ,
și
nimeni
aici
mănâncă
personalități
bizare și
pseudonimele de preexistentă deși există , într-adevăr
.Prin urmare, tot ceea ce este ireal are poveste
atemporală , dar are ceva , frică , teamă că deporteaza
într-un orizont de 5 dimensiuni, polígonas și liniar , dar nu
probabil , sau chiar sub rezerva oricărei trăsătură ,
această
trăsătură
este
că
emisfereși
apoteoza
transcendent crezut .Nu flori sau creste in filamente de
idei abstracte ce, impulsuri da personaje se nasc văzut
vreodată , și decorate , mișcări imitații și adecvare pentru
moment , dar totul adus la cunoștință și calculat minim
.Nr calcule tunete este real și imprevizibilă că există o
spontaneitate original care este absurd să ne gândim la
orice altă sursă de energie psihedelice .Se macină și se
pisa șefii de altădată și are desvanecestes din frunze
galbene și mâncat de bibliófagos , și fără perseverență
intimida memorie învechit și a făcut contrafăcute și să
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măsoare sale .Înconjurat de aparate de măsurat Ei bun
venit rotulantes Abyssinians și râde detunet aetiopiana
.Având în vedere trecutul îndemn pentru cei care trăiesc
în lumina trecutului , cei care mor de dincolo invada
corpurile cerești proeminente , de fapt se întâmplă ,
imediate .Dar totul este la întrebările luminoase , lumini
mai mult sau mai puțin strălucitoare, dar sunt radiații de
energie care nu sunt compatibile cu trecutul , chiarrea
mo- precedent .Lumini anterioare emit astfel radiații
nocive , dar nu umbrească orice lumina luminos si radiant
care vrea să aprinde în orice moment , impuls sau
moment.Pentru trecutul intersectează cu prezentul,
moment , ritmul , două sau fracția , dar nu influențează
puterea de energie sau de luminozitate acestuia .Prin
urmare, suntem mereu în timp pentru lumina puternica si
clara a curent extaz care taie vântul în plăcerile față până
atunci dezbrăcat de rotații în jurul intențiilor placerea de a
face lumină sau ființă iluminată , pentru că ceea ce
contează este sigur este puterea sautensiune curent
intens care declanșează impulsul electric care prin simpla
așteaptă cu nerăbdare la lumina trecutul său , lumina mai
putin intensa , radiații din viețile trecute , dar care nu a
ghida principiul luminii declanșatmișcarea puls luminos
demascat , a trăitîn al doilea rând instantaneu , doar un
simplu click și gata făcute în lumina amar și uite priviri
periculoase și ardere de invidie și ură care pur și simplu
se târăsc în jurul lumini din trecut și se agață de corpuri
cerești cu radiatii .Ei bine, radiații este radiații și acest
lucru este contaminare , astfel încât nimic mai puternic
decât lumina lumina latimp, în orice moment , cu toate
curent fără radiații , pentru că nici o lumină este mai
puternică decât alta, este o chestiune de radiațiiși să nu
vii la mine cu aceste lumini înnăscute pentru că fiecare
are lumina pura , voința de sete și imaginația și
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dezvoltare energie pură și creație .Magie Lumina care are
culori în lumina ei , reflectată în nuanțe de energie solară
galben .De fapt, nu mai e mult lumina , nu este doar
existență rămășiță și echilibrată a focarelor de obiectiva
ceea ce nu este de natură să vizualizare .Deci, nu este
real , este rodul raze puternic, care face aluzie ne
conștient .Dar razele ce este constiinta ?Ceea ce este întradevăr conștient sau inconștient iată o barieră care nu
este de natură să materializeze pentru o mulțime de sens
pentru a face și de a înțelege că toate condus pentru
moment .Această descompunere materializa barieră
preconcepute și spun că sunt curenți de netrecut atunci
când , de fapt, nu bariere reale .Totul este atât de
imaginar și real sau ireal toții trăim în aceeași fluxul de
iluzii , scaun de alte bauturi alcoolice care nu ne afectează
în adevăr , deoarece nu există , sau într-adevăr, nu există
nici o barieră între dorința și lumina inconstientului mereu
prezent în conștientul șice - ne rezervăm să ne că noi
credem în lanțuri , dar și aici nu există curenți sau
impulsuri , dar există aerospațiale creaturi cerești
imaginari care trăiesc așa cum se spune în lumina
trecutului , cu o majoritate care a decis că lumina trebuia
să aibă puteresau măsură , dar din care sunt ei să
interfereze cu lumina , lumina nu se joacă note de lumină
și este să te uiți la ei de pe .
lumina naturală
Este firesc ca această lumină clară și naturală , este firesc
să se conformeze .Neconformități , adversitate , conflicte
, servind ca simple indulgențe acumulator atitudini și
probleme conștient , dar nu la fel de profund ca acestea
sunt naturale .Între lumină naturală și nu există șoc
minim atuncinaturale care ne înconjoară și ne face să se
simtă în largul său și liniștit , pentru că totul este normal
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și firesc .Air, bucurie naturale care ne înconjoară , că bate
și fuge și mai ales atingere atingere , blând pentru cei
carora le place aspirații de luminozitate .
Lumină Energia nucleară
Sursa puternici de energie radiaza ne schimbă , modificări
psihologice , care apoi ia în considerarelovit de această
putere nucleară.Aceasta energie lumina trepidant crește
impactul luminos al ființei transcendent de mutatii si care
, de fapt, nu suferă , ci ca un păun ne infiltreaza impulsuri
de confiscate și care ne conduce de a acționa .Boost
această radiație exploziv dinamic și clar .Prin urmare,
avem apogeul în vigoare de energie , va fi agenți nucleare
care corectează și prăbuși lumina imposibil să
dezechilibreze , deoarece este simbolul de transformare
forță .Și nimic mai puternic decât rândul său , această
schimbare care ne ridică și spori ne despre radiații .
lumini psihotrope
Ca prin magie sau armonie ei teren și plutesc și bate
aceste lumini aripi psihotrope care ne fascinează și
schimb de realitatea de a fi la fel de o dorință bună, dar
se speră ca un semn rău când ne-am întors această lume
, în cazul în care ar fi timpul mașină ne duce
departedimensiunea reală și ne duce într-o lume de
fantezie , ireal sau plăceri .Prin urmare, există oa treia
dimensiune a activității senzoriale și energie întunecată
când este privit din punctul de vedere al celeilalte nebun
de realitate de rău augur pentru oxigenarea și curgă
lumini psihotrope câștigă teren în perspective diferite și
dimensiuni voluptoase și că Excel cei care păstrează în
episoade sporadice .Opoziții nimic între realități mondial
sau lumini sau pentru că foarte natura sunt luminile .
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tunet
Ca o ruptură amar și strălucitor , înfurie tunet care
alimentează țara supraviețuitorilor amórfica și lumină
transparent .Refugiații din corpuri ceresti amărăciune se
dovedesc furie incontrolabile potențat de această lumină
lavă și putere .Burns și alimentează lumina ființei care
execută invada de aceste pene de curent nefavorabile în
întuneric absent de lumină și putere mascate și care lasă
acalorar de magmă tunete de energie și îmbunătățește
fericirea de lumină .Fericirea de fascicule de lumină de
ființe necaracteristice fi .
generator
Dragoste Generator , generator sau dragoste !
Ce combustibili această dorință carnală nu virtuale , iar
această legătură emotivă sărut transparent și însetat de
ceva vital pentru dezvoltarea energiei emoționale și
legăturile electrice .Acest generator furnizează orgolii și
personalități cu fețe ascunse în reprezentare zilnic ca în
luarea mic dejun , cina sau , sau apă care alimentează
energia de zi de zi .Nu măștilor sau gânduri lacerating ,
ne enquadramo în realitate energia iubirii sau iubirea de
electrificarea energie și piercing ascuțit și reprezentative
arată dragoste și singurătate care trăiește alimentat
printr-un cablu care nu se închide , o putere incoruptibil ,
daradevărat , pentru totdeauna !Electrificarea întotdeauna
dorința de a privi sete și unele răbdare inventat
monotonia de zi și oblice fețele care reprezintă nimic în
mediu electrice sunt fire libere .Se aventureze în
imaginația motorului innascuta si un pionier realități , dar
cu sufoca contactul instantaneu .Contact esențial pentru
viață a motorului , cu motor acest lucru să fie de realitate
consens și să nu fie prezent , dar uitând de alte realități
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aproape imperceptibile la dorinta conștient , dar este
acolo !Există întotdeauna prezentă , în sensul de
oportunitate imediată , astfel încât mass-media nu poate
fi apos , dar slide-uri în gândurile generator de dragoste
mass-media și resursele disponibile ;despre dragostea
Generator este mereu la panda , precum și orice alt
mediu de bază non- virtuale și controlate acest lucru
foarte fiind de indulgent , atunci poate nu te priva de
placerea pe care le generează , și proliferează în aceste
chipuri ce în ce mai prezente ale piesei de suflet ai vrut
mereu să înăbușe.Pentru că nu se poate vinde orice
bucată de energie , ca energie este una și multiculturală ,
în sensul său de satisfacție , satisfacție că dezvoltă
diverse realități , pentru că sunt virtuale și imaginar ,
numai în prezența altora sau pe oglinda ascuns noua
energie de reglementareenergie spirit de neutroni , că
acestea sunt animalele reale de lumină .Dragonii Lumina
poate aprinde !
electricitate
Acest curent care curge prin noi și revitalizează zilnic ne
dă putere și mima strălucitor și ființe rătăcitor , da !
Walkers deoarece poate fi forța de lumină sau opresiune
bolnav și convalescență care afront la realitatea dualistă
și opresiv .Nu ai abatas despre acest circulante stalpi
negativ infiltrarea subconștient și reducerea durerii
profunde de personalitate critică și de opozitie , va
hraneste mai degrabă realitatea transcendentă și
pozitivitatea chimice și feeder chimice circuitele anti de
spiritul de inovație și realizare , realizare aceastăcare nu
este transferabil ca fiind corespunzătoare RIDAS
alimentatoare frenetice nici o plăcere , dar trage mintea la
valurile magnetice de gândire și transmitere de acest
lucru.Transmisia de gânduri este real și de magnetizare și
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dezvoltă circuite și nimeni nu poate nega aceste circuite
au spread- actuale în aer atemporal de senzații și plăceri
oprimate pentru că suntem cu toții încep să beta blocante energii externe, dar care intensifica setea de
viață .Prin urmare, aceste impulsuri afectează gândirea
noastră și , uneori, se întâmplă sau se dezvolta conflicte
în gândire , dar care poate aduce fericirea electric , că
entuziasmul de porți va duce la realitatea exterioară .
lumina albastra
Declanșat emoții puternice de culoare albastru deschis
centrează poduri și scări și se infiltrează în puterea de
sentimente care hrănește și dezvoltă acest potențial
spiritual .Salută ultra sensibil frumusețea grinzi de
transparență prietenie elocvent că în căutarea pentru un
pic mai mult albastru , mai puternic , mai intens , și
dezvoltă în noi constelații cu ramificații profunde senzație
și fiind străini în acest val terestru .Această putere
afectează mințile oblice lipsit de sentiment de a trăi în
nuanțe de albastru , turcoaz afectează prietenie profundă
și de durată , ea se poartă grinzi magice de nebunie și
iubitori deliciul frumusețe rară și tonifiere albastru .Firele
de intensitate amurg ea dezvoltă și transmite energie și
caldă de protecție a răului și încântă cu agonie și liniște ,
nu , nu o masca care se sustrage și ne face aluzie la
gândirea abstractă , este mai degrabă o lumină albastră
puternică și intensificatorplăcere reală și imaginară , dar
afectează și care a afectează întotdeauna să se mute și a
alerga afară limite pentru prietenie intrinsecă și de durată
.Ea se indragosteste , si se că lipsit de rațiune , ci servesc
mâncare la emoție , vine și aduce plăcere și poftă incanta
, că plăcerea este de calorii și invadează totul și este o
frenezie de excitare cu acest lumină albastră , care se
culcă și role abrochaacumularea de energii care
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diminuează cu timpul , dar care nu dispar în acest viitor ,
adică se prezinte întotdeauna această lumină de protecție
, care nu permiteți-ne să evolueze la nivelul de plăcere
incontrolabile luminos .
Cablu de alimentare
Subteran vibrante de anxietate trece prin organismele
prin cabluri de alimentare electrice cabluri speranță și
ceva nou și uimitor că lasă mișcările statice , dar cu
gândirea rapidă și dornic .Mișcare paralizat , tensiunea
crește în elaborarea și mișcări în jos pe scări de gândire
care ne leagă între ele controlate de fapt și măsurat .Este
această scară gânduri pe care le clasifică comportamente,
fete și mișcările și cadrul noi, în coborâre și ascensiunea
momentele de viață , lumina hraneste scara rulanta fără
oprire va duce la nebunia de realitate care predomină în
sec .XXI, energie , magie , costume , toate cu armonii
aparente , dar ai grija pe scări , nu toată lumea varulantă
de viață , există ființe care urca scari care se ridica și mai
ales cineva acceptă , este de ajuns sau este o chestiune
deechilibru .Balanța de putere este esențială pentru
echilibrul de circulație și scade și se ridică la nivelul
fiecărei ființe , dar nu toate merită să meargă în jos sau
să ne sprijine înurcare , efortul si perseverenta este cheia
, apoi ridica -te la spiritul de sacrificiu ,fără prejudiciu sau
opriri și o să luați în lumina gândirii ființei .Nr echilibru de
forțe externe care pot da , pașii sunt solide și alimentat
prin cabluri de speranță venit la cel mai important cablul
electric ciclul de viață , energia care alimentează
pământul .
lumină efervescente
Cai și burble , diluat și se extinde într-o lumină de
ramificare dorință inexpugnabil , aceasta este o iluzie
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efervescent arata ca toată lumina care apoi se năruie
atunci când se confruntă cu realitatea externa .Dotat cu
răutate și contrafăcute nebunie sporadic dorință
efervescent ca se dilată dragoste și contaminanți , ocupa
toate gândurile și se lasă să domine și să fie dominant ,
este schimbul de energie revitalizare , gât efervescență
care merge, conținutul de luminos este acolo .
Lit cer
Nimic mai puternică decât dorința de a atinge echilibrul
perfect de cer strălucitor , deoarece sunt stelele pe care le
dau viață și pentru a muta gânduri și idei sau într-adevăr
dorința de a betonului .Nimic mai frumos decât cerul
luminat de constelares energie care face apel la o
interacțiune constantă între stele , și puterea stelelor este
unic, așa cum am spus nimic mai puternic decât un suflet
cu iluminat voință cer și dorința de schimbare și
interacțiune și atingețistars magnetiza gânduri .
Scurgere de energie
Mă sperie cum energiile dispare în fum fără flacără , adică
nu doresc să interpreteze realitatea Mica COS .Sunt
dezamăgit când energiile vitale sunt suprimate de cazare
și cristalizarea sentimentelor este , fără îndoială, o mască
de corectitudine politică .O suflet de energie pură voi
transforma intr- o magie și zboară mintea care nu au nici
curent impuls de fapte reale și schimbarea lucrurile se
schimbă etape și cicluri de care toți trec și să dezvolte ,
dar niciodată în modul de frică șisentimentele sofridão
.Eliberati-va si extinde suferi și mai ales mutația de viață ,
această schimbare care ne conduce .
Lumina de viață
Submersibilă nebunia de pasiune .De ce iubesc instinctiv
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și doresc să fie iubit pasiunile și dezamăgiri deschide mai
multe iluzii .Amăgit și dragoste mă concentrez și să se
concentreze pe toată metodologia de iubirea de adevăr ,
care străpunge orice falsitate .Naked pe terenul de joc
aiubit cu care ne confruntăm adevărata identitate a fi ,
astfel încât să fie iubit ne cere o profundă conștiincios de
ce să fie iubit și totuși există o dihotomie necesar de
simpatie bun reciproc și iubesc, această dialectică se
prezumă1 + 1 = 1 , atunci în mod logic nu se poate
bucura de nimic .Deci, în mod logic, 1 + 1 = 2 , corect ,
dar comportamentul nu va fi productiv dacă rezultatul nu
este tehnice lega atitudinile și valorile și comportamentul
în general, astfel încât atunci există o poziție unită în
mijlocul actului sexual .Acțiune individualist sau alte citit
si este aceasta doar adevărat izvor de placere , sau este
menit să fie o acțiune ca adevărata libertate .Ei bine , nu
am trăit suficient pentru a depăși următoarele etape ,
logic sau ilogic va fi criteriul pentru mulți dintre voi ,
vreau să fiu absolut sigur , așa că mă imaginez fundul din
când în când , iar astăzi nu este greu de magarica atare ,
există destul de magari artificiale , care ieftin , dar care
cu adevărat mintea apare uneori în acest rol , să ia
propriile concluzii .Nu sunt aici pentru că , întâmplător
despre nebuniile au temeri , și atitudini care nu fac
deoarece nebun numai în anumite împrejurări și când
judecat de alții , adică depinde de multe ori de " habitatul
" .Redirecționarea unele din raționament , atunci vreau să
spun că sunt nebun , presupun că a placut mulți oameni
și, prin urmare , nu suntem mulțumiți, ne dorim mai
multă dragoste și mai mult și mai mult ... de ce ambiție
atât de mult iubitor ca am pus întrebarea .Retreat
spunând următoarele, toate sunt liberi să se angajeze
nebuniile în dragoste , suntem vulnerabili și de multe ori
manipulate .Vrem să credem că este adevărat că
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dragostea , de ce , pentru că am fost iubit , acel
sentiment că stârnește afecțiune și declanșează
înțelepciunea vieții , actul de iubire și transmite că
dragostea în mod clar și spontan , vreau să spun că am
dreptul de a fi iubitpentru că atunci iubim unul pe altul și
să dea lumină la viață printr-un efort și direcție o pe un
drum fără lacrimi sau durere .Bucurați-vă de o ființă
minunată care vă prezintă părintele maxim de energie
.Piesele de lumina din grinzi care lumineaza sistemul solar
în sine , crede-mă .Niciodată în orizontul îndepărtat
surprinde lumina iubirii , pentru că se răspândește prin
contact , revitalizarea stimula aceste energii .Și cresc și
ecuația este de 1 + 1 + 1 + 1 + ..... = plus infinit .Ei
bine, câmpul iubitoare de forțe magnetice , forta
seducatoare si atrage dorința de a cunoaște , și satisface
dorința sau pur și simplu bucurați-vă .
asociații de energie
Light : căldură : Soare : putere : segregarea : saliva :
kiss : partajare : senzație : bucurie : petrecere : Data
nasterii Data nasterii : Varsta : vârsta : răbdare :
perseverenta : Conquest : sacrificiu : Durere : Vindecarea
: Medical: Sănătate: Vitalitatea : Energie :putere :
impotenta : frustrare, durere : pierdere : vertij : amețit :
nebun : nebun : Hospital : spital : privarea : dorinta :
dorinta : de cautare : victorie : victorie : Battle : război :
moartea , pierderea dispariției : nu : singurătate : gândire
:creare : invenție : minciună : cruzime : imoral :
pedeapsă : pedeapsa : mustrare , amendă : Police :
protecție : de siguranță : stabilitate : echilibru :
dezechilibru : anormală : boală : psihiatrie : ajutor :
terapie : clinic : injecție : asistentă : morfină : droguri
:iluzie : dezamăgire : anxietate nervozitate : Voltaj :
lupta : lupta : luptător : Câștigător : cursă : concurs :
151

adrenalina : frica : frica : îndoială : întrebare : întrebarea
: răspunsului: întrebare : curiozitate , interes ;satisfacție ,
plăcere : Orgasm : senzație : conștiincios :
responsabilitate : vinovat : vinovat : nevinovat : Free :
Libertatea : Justice : onestitate : adevărul , sinceritate ,
transparență : Invizibil : Unreal : inexistente : imaginația
: creativitate , vis : somn : odihna : pace :calm : Ieșire :
stop: semn : simbol : Desen : creion : cauciuc : anvelope
: Road : Turism : Transport : tren : linia : ac : pin : de
cusut : Funcționare : Intervenție : schimbare : de
tranziție : pas : scalarea : Clasificare : Index :termeni :
cuvinte, fraze : Dialogue: comunicare : expresie :
demonstrație : de prezentare : Introducere : preambul :
introducere : Book : Fila : Arbore : natura : Vânt : Air :
Mare: foc : pământ , sistem solar : energie : lumina :
putere : razealbastru :)
renovari de energie
Locuiește nemulțumirea cu satisfacție
Prosperitate de Lumina
Sunt toate culorile pentru a picta lumea ta
lumină paralizant
Ceva ne va opri dacă vrem să continuăm , dar de ce opri
dacă este o acțiune care se desfășoară și generează
emoții , senzații și stimuli , pentru că atunci când cineva
răspunde la noi și reacționează acțiune prietenii mei ,
răbdare și inteligență pentru a înțelege cealaltă se
confruntă durere .Aceasta este întrebarea de ce liber de
energie care ne paralizează ca și cum am fost copii care
nu sa raspuns .Curaj draga mea cuvânt este un ordin de a
fi judecat și care va fi judecătorul de motiv, care poate fi
normal și anormal ... oricine !Cu toții avem credință și am
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încredere în cei care au credință dai cazuri de interes de
voință și atotștiutor și această dorință , ci ca o harpă care
face aluzie și scapă transmite sunete sirenă cu ecouri
halucinante .Nimic mai mult decât relaxa și de a asculta
avem două urechi și o gură pentru a asculta de două ori la
fel de mult ca vorbim și tăcere este o acțiune și nu naiv
sau necontrolată , puțini rezista vom încerca tăcere poate
fi chiar chinuitoare , dar răspunde la multe aspecte
subiectiveși tăcere este tăcut , dar poate funcționa ca
arma perfecta doritor de impulsivitatea si dorinta
incontrolabila atat de calm si sa asculti asculta tăcere în
tine !
În cazul în care într-o zi o distanță
În cazul în care într-o zi o distanță , ar fi distrugător ,
înfricoșător , zgomotos , sau a fost neobosit luminos ,
frumos , radiant și energic ... Fiecare cu raze are ca
oamenii caracteristici diferite , diferite moduri de acțiune ,
lumină diferită , și anume fiecare rază /fie unic și exclusiv
.Ei bine, dacă într-o zi o distanță de cel puțin că a fost
inițial .Fiecare ray are forma de acțiune , ca în orice
moment cei care împărtășesc uneori apare fracții .Ne
acționează asupra grinzii / fi , am putea schimba direcția
și destinația .În ceea ce privește destinațiile și prima dată,
voi invoca numele lui Dumnezeu , o zi părea să aibă o
conversație convingeri și credințe cu un adept Coran care
mi-a spus următoarea poveste pe care voi descrie : ești
joc pentru o anumitămâini și vehementa cere lui
Dumnezeu să te las punctajul maxim și ai plecat doi bani
.Dragul meu povestea se reduce , dar care a lansat în cele
din urmă a informațiilor ?Dar în afară de aceasta poveste
vreau să vă spun că avem de acțiune și rază / acționează
cu mediul și fiecare arunca zarurile cu energie / forma /
comportamentul tău .
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Învățături ale unui tată absolvent în lumina vieții
Îi mulțumesc tatălui meu această contribuție la
învățăturile mele , precum și ... un pic de tot ... care este
modul în care ... am format atunci când suntem atenți la
viață ... La jurul nostru ... cu sensibilitate la toate
lumina reflectorizant
Am reflect'm doar nebun
dimineață Bright
Cât de bine astfel trezi în lumea mea , cu canarul să cânte
, pește să înoate și oxigenat copac .Ți-am oferit complici
mele : de halbe canare încântă cu cântând ei .Înot pește
Smartie și diapozitive deasupra apei .Și bonsai Amazons
care respiră și inspiră .În acest trei ființe și inspirație din
lumea mea strălucitoare , eu dețin mai mult un glob lume
în fereastra care totalizează lumea așa cum era acum 20
de ani , doar un exemplu al uniunii existat încă rep
.Sovietice Socialiste .Am , de asemenea, două trandafiri
deșert , atât compus din cereale timp de nisip din deșert
care ma face sa ma imagina o lume unită , în lume sunt
aceste trandafiri una în culoarea originală care pentru
mine înseamnă perseverență și un alt pictat în tonuri de
verde puternicesimbolizeaza pentru mine speranță .În
lumea mea scris , cred, și mă simt ca și cum ar
netulburată .Într-un mediu cald perfectă și dimineața
luminos pentru a scrie un suflet iubitor aici care doresc
să-și imagineze trandafirul de părtășie .
200 zile cu " vulgar " Filipe maur
M-am trezit într-o realitate diferită decât de obicei și au
explorat cursuri de scriere rar prin această carte s-ar
extinde ființa mea .
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Mă gândesc la modul de a transmitere de gândire și
echivala -l la o lumină și puterea sa .
După cum știm cu toți gândim la mai multe perspective
trebuie să urmeze un lanț .
Sufletul are momente tulburătoare .Modul în care ne
uităm la noi înșine nu este întotdeauna naiv .
Energia se extinde .Mințile tulburi cu contravenții se
perpetuează .
Vocile din unison sunet mai tare decât o voce .
Cuvintele sunt o expresie a artei .
Din acest punct va fi sursă de inspirație .Bataie a inimii
are ritmul ei , care se extinde venele .
Represiunea se face pe furiș .
Toate au q lor .Totul ne gândim rău .Uneori ne fac taci .
Noi toți gândim .Amintirile nu sunt întotdeauna prezente .
Nu pratiques ură , pentru că este rău .Nu toate timpurile
posibilitatea de la momentul potrivit .
Uneori, doar pentru că suferim .Cu toții avem libertatea
de exprimare .
Nimic mai cinstit decât adevărul .Am mai multe forme de
exprimare .
A fi bine este de a avea echilibru .
Soldul este un ciclu de rutină .Fiind nervos este un
dezechilibru .Oamenilor le place să comenteze .
Toți avem puritate .Soarele este o sursă de energie .
Dragostea universal naște compasiune .Anormale nu se
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întâmplă nimic .Tot uita când vrem .Există întotdeauna
mai multe perspective .Foarte puțini idei condamnări .
Acolo lucrurile ireparabile .Toate sunt supuse nedreptate .
Iubirea este o sursă de plăcere .
Întotdeauna singur și protejat .Există oameni care nu le
place să se gândească .
Conștientizarea este o lanternă care ne clarifică .
Toți avem vicii .Uneori avem temeri .Toți spun lucruri
stupide .Eu nu scrie pentru oricine .
Toți avem ceva ce nu vrem să vă amintiți , dar este bine
de știut atunci când suntem triști și mereu recunosc că nu
ascunde nimic .
Toți avem vulnerabilitati .Cu toții se simt placerea de ceva
.
Când posibilitatea ascunde deschide ușa pentru el .Există
simte un sens în raport cu celălalt .Nimeni nu este nimeni
si asa au toate drepturile să strălucească.
Prietenia este întotdeauna un principiu bun prieten este
un alt sine .
Urmeaza-ti instinctul vezi pozitive .
Putem toate fi iubit și iubesc iubim este generator de
lumină .
Când suntem iubiți noi ar trebui să respecte acest
sentiment .
Este iubirea și de a crește rata natalității .Întotdeauna cu
cuvintele Jocuri răscruce de drumuri.
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reflecta !Capture este de învățare !Prindeți este adevărat
!Efectuați sine !
Eu sunt , ești , el e , suntem , ele sunt !Suntem cu toții
mă !
Și eu sunt ei!Și ei sunt noi!
Și, după toate cine suntem?Suntem de ce existăm !
Noi existăm pentru că am fost creați !
Crearea prin design!Lumina de viață !
Modele de luminăImaginația și realitatea !
Dualismul între ceea ce vrem și ceea ce este, de fapt !
Faptele sunt interpretează realitatea !
Realitatea din jurul nostru !Habitat unde am fost creați !
Înseamnă că ne transformă !Transformare / mutație !
Inovație și schimbare !Schimbă cicluri pasi!Fază de
tranziție !
Bariere de tranziție !
Depășirea cicluri și depăși dificultățile !
Dificultăți sau realitate Crearea și imaginare !
Dificultăți / Probleme interacțiune între subconștient și
conștient !
Conștient și realizare !Inconștient și proiecție !Design de
mine!
Existența !
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Am exista în curând vom exista !Suntem o pe mine !
O lume !
O lume , un m-am întors la noi!Noi acționăm pe această
lume și ne-au !
Am acționează sub o parte din tine !
Ati curent pe ele !
Acestea sunt în lume !
Ființe lumea!
Ființe care sunt sau nu !Vie sau neînsuflețită !Produce
lumină de captare lumină !Energie de lumină !
Putere de energie !Puterea este dorinta !Desire lipsește !
Dorind este real !
Tot ce putem realiza real!Real este de fapt
comportamentele !Comportamente sunt acțiune !

și

Acțiunea este un răspuns la lumea !Lumea în Acțiune este
transformarea !Transformarea este schimbarea !
Schimbarea este real !Schimbarea este o dorință
constantă !Permanent suntem în EnCalcE de o dorință !
Dorințele pot fi asuprit !Nu tot ceea ce ne dorim in lume !
Nemulțumirea !
Din ceea ce avem și nu acolo !Nici unul ireal !Nu gând de
fapt !Nu de fapt nu fi atins !Disperarea nu realizabile !
Disperarea suferință !
Suferința deci nu este !
Ceea ce există nu atrage dorinta !
Dacă vrem ceea ce nu este acolo !Nu vom atinge fericirea
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!Fericirea doresc împlinire !
Nefericire neîmplinire de dorințe irealizabile !
Inaccesibil !
Produce depresie !
Depresia de stat psihologic care nu se face .
Nu face , de fapt nu ireal !
În lumea fapte nereale acolo acolo !Forțele și evenimente
care se presupune ca lumea care nu se poate ajunge !
Nu realizabil este spiritual !Spirituală este o modalitate de
a mă simt !Cu toții trăim în spiritul !Spirit / predispoziție
Motivația ceva care ne conduce !
Impulsul de a acționa !
Acțiunea pe alții !Actul , Action !
Alte ei, au venit !I vs. le ( lume ) !Lumea socială !
Learning comportamente !Confiscarea de cunoștințe !
Cunoașterea faptelor reale !Arma de cunoștințe cunoștințe
!Transmiterea de cunoștințe !Printre acestea am lume !
Cunoaște lumea este de a fi în ea !
Suntem ei sunt lumea de cunoștințe !
Cu toții avem niște cunoștințe !
Cunoștințe Distribuiți este de a învăța !
Învățarea este viu !Live este de a comunica !Raport este
de a relaționa !Relația este de a interacționa !
Interact este de a acționa asupra lumii !
Acționând pe lumea se învârte !Transformarea lumii, prin
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cunoașterea evoluează !
Evolve este de a fi informat !
Cunoașterea este de a ști rândul său !Pornirea cunoștințe
într-o lume !Înțelepciune multicultural !
Înțelepciune Infinit !
Inaccesibil Infinit !
Fiind înțelept este utopic !Utopică este o dorinta de a
realiza !Will !
Will este puterea interioara !
Putere interioară sunt eu !I transforma lumea !
Lumea este transformat de ele .Ele se schimbă lumea !
Cine suntem noi transforme lumea !Prin motiv !Motivul
dreptate !
Justiție drepturi egale !Drepturile doar pentru că vom fi pe
mine !Obligația de a le !
Noi ar trebui să fie corect față de lume !
Legea cu constiinta si baza reala !
Acționând cu sensibilizare cu fapte nereale !
Fapte Unreal imaginație
Modele ImaginationCe nu există este creat !Crearea
putere de imaginație !Fiind capabil de a crea trebuie să fie
liber !Libertatea este să știi !Pentru a ști este de a juca !
Pentru a interpreta este de a lua !Ia este angajamentul !
Angajamentul este legământul !Pactul este Jur !
Jura este loialitatea !
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Loialitatea este adevărat !
Adevărul este unul !
Uno eu !
Suntem o lume !
Suntem ei te-am .Ființe .
Creștere este în curs de .Ființa este acolo .
Există o realitate .
Este realitatea că existăm și noi suntem în lume !
Lumea de viață și de ființe neînsuflețite !
Lumea devine pentru mine și pentru tine și pentru ei .
Lumea evoluează !
Evolve este de a fi mai informat !
Fiind informat este de a avea cunoștințe !
Cunoașterea este de a ști !
Cunoașterea este o experiență !Încercați se simte !
Sentimentul este să știu!
Numai simți atunci când l experiență !
Numai dacă am încercat !
Libertatea de opțiune a experimenta ceea ce ne dorim !
Dreptul , taxă să fie respectate !
Noi nu vrem , nu știu !
Noi nu știm că nu se transforme într- !Cunoștințelor
dobândite !
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Diferitele sinele din lume!
Tu nu știi , vrei sa incerci o altă întrebare mă !
Elations de desen pe experiența de sine și le !
Există lucruri eronate pleacă alții au experimentat !
Și este de bun simț , care nu sunt bune !Înțelepciune
Bunul simț de viață !Înțelepciunea de viață !
Experiențe comune !
Cunoștințelor dobândite
transforma este !

!Prin

interacțiune

,

Interact

Lumea este interacțiune !
Noi suntem lumea !Lume sunt eu, tu , noi , voi , ei!
Schimbul , prietenie !
Prietenie complicitate !
Valorile comune !
Același I pe mai multe noduri .Societatea suntem .Cu toții
avem un prieten !Între noi putem acționa !
Acționând între noi l-am afecta !
El lumea !Alocarea de lume!Transformarea !
New transformare I , noi , ei , tu !O nouă lume .Realitate
nouă.
dorință
Dă-mi un sărut ... la fel ca și cele pe care le știi ? !Dă-mi
un sărut ascuns , cum ar fi cele pe care le surripiáreciproc atunci când dorința crescut dă-mi un sarut moale
cele stii !!Dulce dulce sa te cunosc !Am să vă dau un sarut
mea
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insomnie
Eu nu dorm , pentru că nu vreau să dorm , eu vreau să
trăiesc .Iată un obstacol care mă ține treaz .Voi face față
cu insomnie
Shadow Wolf Caricuao umbra lup a fost pierdut , dar a
găsit .Protejat , ci numai prin alegere .Hrănirea
dexteritate ta solide chimice și H20 fisionabil tipărite
.Puritate propriu umbra DIVES pentru aventură și a avut o
aterizare , Caricuao .Ca lup a fost protejat , dar prin
atitudinea singur , cufundat în singurătate aparent .Azi
am scrie cu Caricuao lup se confruntă lumea lui și
interpreta o .Prieten independent nu traiesc fara natura
lor sălbatică , dar o viață de caritate newbie reală ,
embrion în Caricuao unde am absolvit are sânge tânăr
loial , cinstit în special un caracter neînfricat , feroce în ei
esențială, dar corect și respectuos prietenuluicompanion
și prieten.Deci, tovarăș de călătorie credincios și
complicitate mereu interpretate cu caldura si liniste .Am
trăit un pic destul să cunoască umbrele pe străzi și
Caricuao Cª .Dar am văzut lupul curaj și a înființat mut și
statutar prieten confident link pentru libertatea lor .Dacă
există un lucru lupul a avut a fost libertate , dar a fost
singur , singur !Și gratuit !Shadow Wolf extrahuman
stralucitoare de energie în felul lor de a fi .Cu latratul lui a
impus jocul ei independență sălbatic de natura de gene .A
decis să împărtășească cod și Ajunul Crăciunului singur
spiritual cu lupul sau , mai degrabă Caricuao lup umbra ,
în același timp, liber la unison frățește legate de un fel de
mâncare și băutură lor .Suntem singuri de alegere ?Claros
sunt liberi să gândească ca un fel de natura .A fost cadou
pentru mine acest Crăciun lupul Caricuao , dar el sălbatic
pentru mediu genetic înnăscut te trage cromozomi lor la
starea liberă de puritate de sentiment în propria lor
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natură .Enigmatic ca modul de viață , dar alimentat de
pofta de viata si se bucura de mână singur , dar liber la
orice restricție sau impunere .
Am și umbra lup prieteni , dar neobișnuită în felul său de
a lucra intr-un mod neconventional de altă constrângere ,
sunt libere de mama natura și așa am să crească și ceea
ce ne-am indus infiltra noi.Havana Club se află în centrul
de nebunie aceeași setea de revoluție și vom lua în
considerare ființei noastre , aici e un pact gratuit , dar
singur cu instinct canin pentru colaborare .
Cu tot respectul, ai lăsat tu și cu mine !Ce părere ai de
mine și eu de tine ?Sunt recunoscător pentru că mi-ai citit
, probabil, a stat sub- !
Trecerea de considerațiile citit deja mi-a luat deja elations
lor cel puțin cadou neambalate elocvent pentruora juridic
masă la miezul nopții sau joc deja cocoș că este
întrebarea teribil ! ?
Reflecție la extazul de comunicare inteligibilă pentru o
tăcere minim și simplu de ecou care ne separă .Actele
sunt dureri de cuvinte , chiar într-o simplă respingere de
ardere .Obstacol insurmontabil fizic , dar nu de chimie
hormonala si spiritual fi luminos .Corpuri ceresti ne
invadează pentru înflorirea de trei frați pătați .În căutare
de dragoste trifoi , pentru că bogăția constă în înțelegerea
ființelor plurivalente și întotdeauna cu ceva pentru a
adăuga la acest punct de vedere .Un alt plus , continuă să
crească această dorință de compasiune și sensibilitate
care ne exilat la reprezentantul stima de sine în social
media .Vezi perspectiva celui de sine și indivizibil , nu
alie- în nici voință pentru mai multe dorințe care apar în
cercul .Acest cerc de aur , breasla de bună-credință și
loialitate și respect , în principal datorită nu există
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.Suntem pur și sălbatice în actul atât , și nimic mai mult
egoist decât mine care numai să fie atât de mereu
invadeaza un alt cu punctul lor de vedere .Inflamate
mintea poate atinge o simplă schimb de idei , este apel
urgent de bun simț .Când ne-am da sau de a aduce sinele
cu celălalt .Nimic mai banal respinge ceea ce nu vrem , e
ușor .Dragoste și iubirea este mai degrabă simți celălalt și
nu eu.Atitudine constructivă a legăturii dintre noi ființe ,
suferă de o armonie care , trăind împreună cu alte ființe
.Tipărit în comportament instinctiv cred că numai de mine
, apoi la mine , iar acum am din nou .Conflict pentru că
unul este transformat în sinele și nu știu cât de multe
sinele și noi trebuie să îndure pentru a da la altul .Este un
fel de vin la noi care este mereu deschisă .Atenția UE de a
se cu faptul că a fi ea însăși dar- voi și ce nivel de egoism
sunt .Ei bine, armura I mereu acolo - a fi strigăte așa căde a Tu care există și care sunt mai eu de UE clic armura
.Și atunci cum vin față în oglindă și să se reflecte doar
sinele care există pentru că toți erau la UE că- strigă Pelo
lui eu lui în lume .Pentru noi singuri , iar apoi , când am
vrut să fie solicitate teritoriilor numai din cauza
egoismului mai multor lui eu împotriva lui eu
.Singurătatea că cuvânt foarte iubirea de sine are , dar
care nu a creat nici mai mult te iubesc .Dragoste : eu și tu
omnia vincit amor iubirea cucerește totul .
Oh, dacă ați ști că vrei și acolo că știi și de ce ar trebui să
nu acest anxietate inutile , pentru că este grav și dor vin
de atunci nu văd sau dau la fel de perfect ar fi un feat
care ai venit și tu aduce trouxesses nici măcar nu apar la
Odurere și nu vreau putere , dar nu poti vreau dori
întâlnirea un punct este , prin urmare, durata de viață
foarte colorat au multe culori care mă încearcă o halbe nu
ar trebui să fie aici lângă mine eu nu pot vedea trandafirii
de grădină Bloom și cad petale albe lapse dor șidorință
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niciodată singur, dar arunca eu sunt aici ești acolo și eu
voi vrut aici și ochi frumosi maro sunt ca măsline de mare
le numai când mă gândesc la tine amintesc ma trezit , mam trezit am plecat fără întuneric m-am trezit dor
șidorință pasiune Înfășurat în tot ceea ce am văzut și
adus aminte pupici puternice , imbratisari puternice tot ția dat și primit și nu a cerut apărut renaștere a fi , și nu a
cerut să fie în dragoste fără durere văzut, mi-am dorit am
amintit totul șiceea ce mi-a dat a fost tot nu mai puteau
insistat a fost dat dragoste , grijă , compasiune , pasiune
pentru tot ceea ce cuvânt nu spune nu la o inimă liberă și
acolo așteaptă să dea ceea ce se cere sau donație este
adevărat că este de a oferi , fărăcerere sau necesită dacă
nu auziți un non piese de schimb, dă căutare pentru a
găsi lopata elixir și comoara care nu are egal , doar o
comoară care nu este aurul este de durată dragoste și știa
ce am vrut , dar nu am să vă spun le-ai văzutera ceva
mai profund , ceva a văzut , dar nu a tradus a fost o
putere fără născut după ce , fără să vadă crescut în mine
să mă placă și ați scris , și nu am văzut ce a fost în
creștere în mine a fost dragoste , a fostceva ce a vrut ,
dar nu a avut , dar a dorit într-adevăr iubit cum îi plăcea
să-l vadă crească la amurg toate se întâmplă fără teamă ,
fără tremur fără teama de a adormi să se încălzească
singurătatea ca o mână în inima erau acolo de fereastra
nu te văddar sa întâlnit , am simțit parfumul era un miros
de lemn de santal si iasomie ascultat , dar nu am auzit
însă dat seama că nu era acolo și am recunoscut ieri a
fost la fel, dar azi a fost diferit de ferăstrău , mirosea și a
auzit a fost față în față unic a fost cevaSpecial mă rănit și
a fost esențial respira și inhalarea respirație pentru tine ,
nu vezi , nu fi simțit și nu a fost sfârșitul pentru că ai fost
acolo , departe însă aceasta a cerut un călugăr pentru a
arăta înainte , viitorul și ghicit căau fost acolo în fundal ,
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în fereastra să se uite fără să te văd , fără a da tu implicat
vă cu aer realizat în mare ți-a dat să cunoașteți mirosul
respiratiei umed mare și bucurie a fost ceea ce a văzut
marea , nisipul, umezeala , aerul dar respirația ta .
Am aprind o țigară gânditor și bucurați-vă de armonia
dintre ființa și gândire subiect mă face să mă rătăcesc
între rânduri și fluxurilor de gândire idei și obiective
interacțiuni între autor și cititor citit niciodată sârmă
pentru a fuziona ceea ce am scris , că ciudat , dar eu
cunosc pe cinevacitește ce este ca , va ajunge la ceea ce
vreau să transmit sau se țigară vag ieșit și eu cred că
pentru mine va fi ? !Nu știu , dar am scrie ca o formă de
eliberare spirituală și intelectuală ma face bine vrea
cititorii mei este conținut și bine am optat pentru un alt
fel de a scrie în ultimul timp mai concrete'm nu atât de
mult lumina și energie, dar de iubire și înțelegere
destinații , minteaDragostea cuvinte zgomotos natură
pentru cineva care îi place să citească ceva mai iubitor ,
înțelept și eu sunt cu brațele deschise pentru a iubi , de
încredere fără conflicte și fără a dori să fie ambivalent în
cuvintele mele sunt mai direct și concret doriți să obțineți
sentimentul că sentimentul care uneștePrin urmare, cititor
de afinitățile scriitorul vrea să fie ceea ce am fost
întotdeauna spontan , ci apeland la prietenii din Acordul
cuvinte între literele care vin împreună și propozițiile
forma mereu de conectare , și de gândire speranță
cuvinte foarte realiste , Expresii meditative pare rău dacă
eu nu cred , dar este bine să ne gândimdacă numai pe
absurdul ca este ceva care există doar pentru a spune că
există și în acest mod simplu sau formează printr-un
Filipe maur comun pentru toți neobișnuit lectură mine nu
este apatie atât de comună pentru a citi ceea ce scriu și
eu mărturisesc ,am citit puțin , dar când o fac să -mi , de
asemenea, ma face sa cred acest lucru este provocarea
167

mea de a citi și de a continua să citească și să se
gândească .Sunt recunoscător și fericit mai mult decât să
se gândească că altcineva crede gânduri !Poate nu simt
mă simt ca ploaie pe piatra intră găurile trotuar sunt unite
sub nisip și pământ dur și exigent conexiune nici un loc ,
nici un spațiu sau un alt piatră iată o piatră eficace relație
, pamant , nisip mers pe ele, astfel suntRelații
interacțiune între pietre reci , cu sau fără nisip sau
pământ , dar unite de mâna zidarul care au aderat și
perfecționat de dragoste peste tot pământul trebuie să fie
uniți cacaldarîm Mason este omul care conectează diferite
pietre și nu întoarcă inimilepiatră dar sentimentele
moldable la orice altă piesă ar trebui să fie un set de
piese care împreună se orice greutate sau de uzura de
timp îndrăznesc să distrugă tur am mers așa sunt oamenii
suferăcel mai mult sarcina valabile , dar în cazul în care sau alăturat impactul este mai mic de bord-t altă piesă cu
dragostea va fi nisipul și murdăria care ne unește , fără
slăbiciuni , purta doar minimizate dacă toate piesele sunt
împreună și bine omul pietruite perfecționează propria
piatră și se alătură celorlalți împreună sunt puternice și
sunt unmod de la distanță solid din întreaga lume este
ceva care ne unește tip lego iată o fortăreață incasabil
toate unite și fără cusur , dacă fiecare piatră suferă purta
nimic altceva decât nisip pentru a pune în aplicare pietre
ca oamenii au durata de viata capietre om se înlocuiește
datorită uzurii și durata de viață sunt pietre mici , mari și
atât de atât de cei care se potrivesc natural alții care sunt
necesare lapidar este un om pe pământ va modelat - a se
potrivi în site-ul corectvezi cu un puzzle în cazul în care
toate piesele se potrivesc împreună, astfel toată lumea
are un loc și nu sunt mai puțin importante decât altele
pentru a fi un puzzle fără o imagine piese distorsionate
sunt toate necesare în pământ planeta lumea are nevoie
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de toți bărbații șifemei nimeni nu este nimic , totul are un
mod cum să fie de viață și se conectează între ele aici
este un pământ puzzle uriaș în care locuim și sunt
conectate între ele , fără să știe , dar toate joacă un capăt
de puzzle mai multe drepturi , altele strâmbdar este firesc
ca tot se potrivește după toate că dorim o cale trotuar
este armonie între ființele care toate lucrează împreună
pentru același scop iubirea și legătura între colegii ca ne
putem defini dacă alții nu arată simt și nu spun
adevărulsentimentul este că există ceva de a împărtăși și
dacă doare să trăiască și împărți costurile , dar pentru ca
nu rezolva totul bine pentru că dacă mintea și suntem
sentimentele costumați sunt fata noastra fata noastra si
cand iti place cineva ar trebui să arate fata astfel deși
ceea ce este ca și cum îmi pare rău ca eu sunt , dar eu
arăt cum mă simt și arată fața și fata mea nu e de
vanzare sa nu fie prea scump pentru că banii nu mi-a
cumpărat sau vreau să fiu de vânzare , să nu mai vorbim
cumpara una , dar un singur lucrueste sigur am față de
euro în favoarea coroanei tipul ăla nu spune cumpăra tot
pentru că eu nu sunt rege și coroana nu vreau nu vreau
baieti cu sentimente suferă din cauza aceasta nu suferă
acolo și dacă nu ați vândut a fost achiziționat este
fericitpentru că banii nu a văzut fata prezinta totul și este
nevoie de încredere în forțele proprii să le ia pentru a -mi
ceea ce suntem pentru că noi nu sunt bune nimeni nu
este suficient de bun pentru că într-o zi coroana înlocuit
scumpe
și
s-ar
confrunta
neîncoronat
aceeasi
durereaceeași ardoare fost dragoste pasiune a fost
imaginația noastră transpunerea nostru imaginar a
realului eu sunt loial pasiunea , dragostea de ardere și
chiar durere care splendoarea ta exista și eu sunt actor în
lumea noastră sunt actrita de film mut , darpasaj noastră
este o filmare film romantic care cântă un cântec "
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aceasta este dragostea noastră ardere fără durere " ai
putea fi voi fi voi sunteți , atunci suntem amândoi privi și
a vedea aceeași perspectivă același cursaceeași viitorul
colț nostruacelași spațiu se potrivește tuturor reușește
all'm de proiectare a idealiza în cele din urmă de lucru în
același mod pe aceeași cale și respira tu suspin suspin
mereu ai fost teamă de viitor a fost greu să te văd suferi
fără rănit pentru că nu a fost lichidată era viața știu că
danu știu dacă da, pentru că îmi imaginez că și imaginația
este nesigur , dar eu știu că suntem separate, dar
împreună chiar fiind doar aici am comunica răspunsul
dumneavoastră știți unde nu știi niciodată dacă voi , dar
eu mă găsesc aici și acolo sunt mereu acolo cu tineîncă nu
știu că numai imagina , dar îmi imaginez tot fără margini
bine bariere mine și voi amândoi mereu aici împreună sau
separat sunt conectate, am nevoie de tine și tu m-ai act am reacționa să râzi zâmbesc vorbițite aproba te uiți să te
văd Seest sunt de acord , suntem mereu în ton , după
cum doriți ca doriti doar un sărut calatoresc alerg
poticnire zbor , dar nu intră întotdeauna sau aleijo mă
Dacă sunteți leacul pentru promisiunea mea dorință voi să
vă cunosc șimi se pare totul și nu știu nimic pentru că miam imaginat că ar fi ca și cum viitorul ați văzut și simți tu
pe mine simțit , de asemenea, în timp ce ai citit ce am
scris și ceea ce am simțit a fost că vrei aproape mereu cu
mine am depăși revoltă , dar nuluptă este disculpanimeni
Crow este de vină pentru că vrei să vezi chiar și fără să se
uite Știu că imaginați-vă că vedeți este real cucerire
imperială și nu a fost imaginația a fost scurt , fără
înșelăciune .
Nulitatea sau iată la zero , nimeni nu ieși din joc atunci
când cineva atinge ceea ce vrei să stai loc temporar fericit
pentru că ambiția este de a câștiga și apoi a câștiga mai
mult atât de fericit pentru a obține frustrat pentru că a
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ajuns și doresc mai mult mereu mai mult orice coisita
dacă vă rog și să aibăeu sunt acum fericit, dar
following've gândit un alt dorință acum, atunci dl .Genius
mă acorda trei dorințe , nu , ci o dorințe arem și chiar
acum dl .Genie nu dispare mă simt ca ceva mai mult în
spatele frumusețea este personajul care forța care ne
conduce să urmeze mereu , prin urmare, un idealism
personal și practic apără un ideal de comportament și
individualitate socială , draga mea această diferență care
marchează atitudinea de actorieși materializa ca o idee ,
un gând o modalitate de a se conforma , prin urmare,
solicită sau ajunge la mândrie că forță a naturii , care ne
permite să fie cine suntem fiinte unice și generatoare de
motiv în sine pentru ceea ce oricare dintre noi aspiră să
fie special ainu te cred o zi deja dig te îndura pus cu dar,
de asemenea dragoste și lupta în picioare, în toamna
credință, fără dorința de a merge fără o parașută se
încadrează toate rupt în vinovăția fără scuză scuză și UPA
!Ta verde , maro farmecul tău printesa sufletului vostru e
pe te vreau , ca oricine trăiește , respiră gălbenele vesel
culorile tale vindeca durerile mi luminozitatea este
fascinația mea și parul frumos frumos lovit acolo a crea
legături între rădăcina inimiisa-l omoare singurătatea
salut recunoștință pentru această pasiune acea mână care
atinge , că zâmbet care mă duce la paradis
Te-am văzut uitat în sus am observat m-am uitat din nou
întors pentru a repara placut plăcut iubit a fost un gest de
iubire .
Ai fost atât de atât și a zis așa mi- am văzut că nu a fost
ca te-am intrebat cum ai fost și tu aproape choravas am
simțit trist și te-a rugat asa ca nu fi ca tine mi-a cerut
este bucuros că nu sunt ca tine , dacă într-o zi te aflia
pierdut gândi la mine ca un punct de plecare cred că viața
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este o hartă și că te va găsi și i-am spus vă urez bun
venit aici începe călătoria și că nimic nu ai deja cont la
mine si mi- au ascuns în dumneavoastră loc îmi dăo
beijito și totul este frumos .
Imaginați-vă fără a crea scrie fără a citi audieri fără a
asculta studiu fără decorarea iată un motto a vedea o
temă și se simt si lasa-te du-te pe litere în cuvinte , în
frazele în poemele cu mine toate sunt chestiuni azi ma
simt acum modernizata cu nici un dribleze amintind mă
uitași face peste tot din nou în acest simt înțelegerea
adevărului în ochi se simt fata vechi în ochi și să te văd și
fără ironie sau demagoguery'm spontan sunt punctual și
prezent de fapt astăzi a fost uitat , deci este ca și în cazul
în care nu a existat nici un moment anteriorvine de la
ochiul interior exterior Imi amintesc ca am exista și mă
găsesc în prezent în momentul fusese era acum rămâne
pentru mine să se uite la fata asta în momentul în
momentul în care evenimentul nu o dată, dar acum a
apărut aproape apărut acest cuvânt a actului de odoar că
anunt al unei va dura o placere doar pentru a scrie ceva
spus, dar corespundea cu viziunea de acea zi și sa născut
puterea de scriere bucuria unui om care trăiește de zi cu
zi flotoare lui și aproape dispare apăclară și senină
călătoresc fata de licitație sunt lacrimi care rulează pe fata
ta femeie doamnă fată de care , uneori, devine pierdut și
nu este sigur ce vrea , dar își dorește să fie la fel de dulce
ca cireș sunt litere sunt uneori cuvinte ca o prostie ca
altelumina care vine din interior cu strălucire nu știu dacă
furie , dar simt o ardere o rană de o revenire dintr-o
călătorie pentru tine este de cotitură un pasaj în lumea ta
și să-l văd cu privire profund știu cum te simți stiu ce
fricaȘtiu ce știi dorințele dvs. în aceste după-amiaza în
aceste nopți singuratice există pasiune există o dorință îți
închizi ochii simt frica și vreau să mă gândesc la vesel si
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dispus să înfrunte cineva zâmbet marcat lua fura invada
dar nu iau sine , care estede vis noastră întâlnire noastră
pe malul unui râu zâmbesc te juca cu o piatră în apă care
se mișcă și se mișcă piatra este greu dar tu și apa sunt
soțiile pure ale nebunesti lucruri , dacă stau să reflecte
scrie între linii înpește tip imaginar în acvariu în care
nimic și nimic, dar nimic nu poate obține destul oxigenat
respirație să caute libertatea de o zi înot fără acvariu
acest dar și așa da vis salut văd că ești acolo întreb ce
mai faci eu sunt mai mult sau mai puțin vă spun că am
ascultași cred că mai mult vad durerile tale mai puțin prea
nu se vedea mai văzut și simțit ceea ce îngrijorează și nu
părăsi mintea ta pozitivă și creativă , dar niciodată nu a
fost negativ ia cafea constructiv pierde credința cineva
apucă să mă simt ghearaprotejează -mi pe cineva care nu
uită niciodată și mi- a spus că atunci da vreau ca tu fericit
și bucuros fericit , ca toată lumea este ceea ce am dori
acest populație evoluează astfel încât nu există pasiune
uitat înainte am văzut acest lucru a fost magie fermecător
a fost tot cevrut a fost doar tu doar tu și cu mine am fost
fericit ca m-am uitat ploaia care se încadrează și umed
unit și pasionat toți suntem inundați cu aceste picaturi de
magie și tot ce a fost transmis bucurie ori de câte ori mă
simt de fiecare dată când scriu este ceva ce eu vădÎmi
amintesc și te văd drept înainte în viitor și în acest vreau
să cred că întotdeauna când văd cu mine buric la buze
buric cu buzele corp cu corp atașat mai mult decat
prieteni a fost întotdeauna ceva a văzut și nu a spus a
fost cevaa vrut și a simțit ceva puternic o conexiune fără
primejdie ai pus în imaginația mea a fost crearea de ceva
frumos în nuanțe de galben ca soarele , care nu se stinge
și radiază energie toată ziua stinge lumina atunci când
acesta devine întuneric toate obscur intra în această
dimensiune acoloun întuneric motiv nu există nici o
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imaginație motivarea nicăieri de gol nu vedeți toate
proiectele în întuneric imaginează un zid scade la cel mai
rau obstacole tentaculele începe spectacolul aprind lumina
în sus pânză până când
Voi visez cred , dar nu cred că la fel ca nimic nu este ca
mintea gândește diferit de la oameni la oameni mă
gândesc prea bine !Noi gândim și să acționăm mereu doar
o să se întâmple ca am vedea darkness'm un pasager nu
a ușoară dragoste ce simt toate părțile corpului emoții
latente rupt de sunetul de sunet care spune să mă relaxez
subliniat și absorbită de reapare ear'mnu să doarmă , dar
ar fi mai bine să uităm nimic pentru a calma tensiunea în
picioare Pulse'm coada ajustate poate ultima fost eliberat
pe mine și eu sunt liniștit , dar există întotdeauna o
soluție la problema nu reacționează , ci acționează avea
grijă de situația de aici este un moment bunîmpușcat pe
sofridão .
Am crezut că am visat m-am trezit te-am văzut într-un vis
părea o poveste tu ai fost cel care a avut mai mult farmec
mai mult aer de frumusete printesa a fost inspiratia mea
nu a fost imaginația a fost razboinic cavaler pentru tine
am avut nici o acțiune unarmored pentru a proteja inima
au fost somnoros ați deschisde a adormi te gură -am
gândit la tine la partea ta sprijinindu minciuna cerut un
sărut îl acordat o dorință a vrut să fie cu tine m-am trezit
visând la tine văd că senin petală crin parfumul tău
seduce mine mă face să se întâlnească te amețit
amețitsuntem în acoperiș pentru a vedea stele mă înapoi
la tine și să -mi faci sa zambesc început mă faci să mă
simt atât de bine lasă-mă să merg mai departe nimeni nu
este atât de blând una de peste mie sau mai bine plus
infinit este atât de frumosmă simt pentru tine este
imposibil sa te simti mai este lasă-mă să merg pentru tine
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de magie pentru bucuria ta .
Ești un drăguț ești un copil care a fost în jurul valorii de
pe jos sunt atât de dragi sunt foarte prietenul Te vreau cu
mine sunt amuzante sunt cele mai bune sunttot most're
am vrut si am vrut un copil drăguț sunt foarte afectuos
sunt foarte smiling're o simpatie suntcea mai mare
bucurie sunt fiul meu sunt plictisitor lumea mea băiat
obraznic ești James catelusul meu sunt copilul meu și
copilul meu de cotitură rece prea sunt toată ziua zambetul
tau , bucuria ta sunt energii fascinante de ceva salt pur
pastile de perete ladespre acercas din mine , din cauza
dulce vin și să-mi dai budinca ta să-mi ești așa de dulce
atât de cool toată ziua AT mereu zambitoare si gata
pentru a merge la strada , gradina este un băiat un
răutăcios ca tine șiDoriți vreau să știi că vrei mereu lângă
mine
Călătorit în norii au zburat în cer fost în planete Marte și
Jupiter în pe Marte a decis să te iubesc și Jupiter au ai aici
este meu zbura de pe planeta la planeta stilou au putere
au putere era bucurie a fost ceva care a transmisa fost
dragoste la floare astfel a avut forța de soare mutat ca
floarea-soarelui au avut voie în căutarea neobosită a ceva
ardere a fost un vis a fost o realizare a fost un obiectiv tot
cu pasiune adimensional a fost mare a fost uimitor în cele
din urmă sa uitat foarte iubitor defereastră am observat la
orizont petrecut scanatlotul uitat înainte am văzut steaua
ta a fost sclipitoare genial privit în sus am văzut luna mi-a
fost și epoca ta peisaj a fost o excursie te-am văzut să
călătorească pe uscat și în mare urmăritcălătorit
câștigătoare mâinile pe terenul și în marea a fost doar
lumina lunii .
Saudade lipsește este a dori este de a iubi este de a gândi
este să se simtă mi-e dor de cautare ta este de a vă avem
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aici este de a dori reuniunii este de a iubi te se gândește
mereu la tine este să simți prezența ta este pierdut fiind
fără tine și cred că și doresc și se simt-t și te iubesc fără
să te văd și doriți cu cele 5 simturi : vedere te văd fără
uși , fără miros miroși , ascultarea auzit că faptele fără
zgomot , gust incanta pe mine fără a dovedi tine și
rămâne tu fărăatingeți nimic mai bun să-și amintească și
să simtă nostalgia .
Creați ceva fantezie , dar este foarte vag imagina crea și
transforma scrie cu cineva citeste nu știu ce , dar eu știu
de ce , dar nu dispun de inspirație trebuie să ia o poziție
pentru a face față acestei situații a scrie și să aibă ceva de
citit început să cred că voi încerca să scadărenunțe pentru
că nu este ușor pentru a obține .
Dacă într-o zi să-i spun aventuri sau aventurile intr-o zi
sau cu un an acum trecut un an am putea vedea 50 zile
sunt 365 de zile pe an , 7 zile pe săptămână 24 de ore pe
zi, aici este un pic de ori 50 de zile pentru aceste 365
peanul unele timpul săptămânii și 60 de minute pentru 24
de ore de ori scurt , trăiesc pentru moment !

erer victorie fără frică a fost lumina lunii de la mare am
fost căpitan avut totul de mână la bordul călătoriei a venit
bătălia de imagine victorii a fost un feat .
În cazul în care o zi ajungând -O bucurie că cineva va
bloca ușile , ferestrele deschise și bilete de avion
neînfricat în cer nu este nici unul care să facă hotărâre
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inconștient acord reciproc mă perpetuu pentru note vrac ,
un mediu intr-un loc foarte cald acolo crini , galbenelele
acumse ofili solul umed , umed pe acoperiș , o lampă
semi-criptat și în condiții de siguranță neajutorat până la
rațiune filamente se ridică tensiune acolo momente dificile
chiar dificile, dar nimeni nu mă refer știam pe nimeni ceea
ce a înțeles și perceput ca fiind singur în mulțimedar aici
este un live fără existent și mai presus de toate foarte
reticenți în zâmbete pe scurt strigat pentru lamentări a
scris ceea ce eu nu am înțeles, dar mai ales a simțit -am
văzut totul și nimic căutat , apoi a strigat doar pentru că
mi-a dat și nu să știi însă nimic aici este parfumul care sa
extinsși a aprins pasiunea edgy de durere a fost timp
pentru a spune ceva , atunci nu numai că nu a fost ceva
mișcare pe venele fugit sângele uneori departe de o inimă
care să nu pompa a fost doar pentru a obține o idee ca
aceasta spectaculos pasiunea puternică și puternic chiar și
în sufletun cerșetor a fost in principal de persoane și au
avut minte pentru că se tem de ceva care se simte în cele
din urmă există întotdeauna un capăt și un început cred
că merit nu este pentru mine sau pentru tine este atât
pentru că ne place și să respingă , de asemenea, ceva
care doar ceva care se naște și înfloreștecrește tot o zi și
a fost un al doilea dispărut a fost atât de tot ce sa
întâmplat nu numai pentru că a vrut să trăiască o zi si un
alt moment fără a fi nestatornic întotdeauna foarte
important a fost un timp a fost un pas înapoi timp a fost și
nu mai era de ajuns , uneori,cred să fi renăscut ca ma uit
și nu a imaginat era adevărul la o vârstă fragedă ceea ce
este adevărat este demonstrată în actul o acțiune pentru
a obține o inimă a fost conexiunea creatia fără nimic sau
nimeni nu spune ce sa întâmplat a fost temut cevatot ce
agitarea nu a fost în zadar a fost la fel de el a trecut mâna
cu un mop există întotdeauna partea cuiva pentru că
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atunci nu este de a spune da, chiar gândesc nu au acest
lucru nu este un motiv , dar da, nu este întotdeauna așa
și nu a fost niciodată dorescdar, uneori, face o destul de
transformat într-o luptă fără iată sinceritate pentru
libertatea de act nu este adevărat și nu o da, pentru că eu
nu sunt și nu vrei să fii în viață pentru că am exista și
când au fost deja considerat a fi citit pentru a extinde și
scriede a dormi ca el a mers și a fugit stat a fost de fructe
în curs de desfășurare a gândirii libere și inteligent a fost
conștient de circulație a umblat și a mers doar pentru că
am iubit , chiar dacă nu pentru această iubire lume nu
cred în superstiții crede în om și invențiile sale întrebări
ipoteze imaginații iluzii estecu ioni sau de protoni pentru a
crea rachete lumina este energie și acest lucru nu a putut
fi văzut , dar a produs nici un ghid ar și ar putea era omul
era atât de vulgar a fost imagina și crea doar simțit
nușaselea simț cum a fost numit , dar a fost atât de real
încât sa întâmplatori de câte ori am vrut .
Dacă am trăit scurt de momente , indiferent dacă elocvent
sau chiar fierbinte , nimeni nu ar spune că dragostea a
fost durerea care doare imagina dragostea fără durere
este de a tot ce este nevoie de ardere strălucire cu o
respirație mai mult decât v-ar imagina adevărul este
îniubitor și oferind , chiar suferind nu același lucru se văd
, dar mai ales se simt și aplicate durere sa iubesti chiar nu
văd , ci mai degrabă doresc a fi protejat de durere relația
ta de dragoste creează protecție de larău emoția iubirii ,
deoarece atunci durerea vine din inimă în Siteuite vedea
mare pe care eu doar în căutarea de a iubi lovind genelor
în vânt nisip lacrimi valurile văd o plajă cu scoici de
poticnire în stele un strigăt , deci un bob hrănește inima
mea .
Dacă aș suferit a fost pentru că nu am văzut sau nu au
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înțeles ce a trăit zâmbind Bucurați-vă de floarea-soarelui
și înfrumusețează cu grinzi de soare te eliberezi și arată
frumusețea care sufoca că temerile nebun toate au ceva
care a fost mutat nu am văzutașa sa întâmplat a fost un
chin pentru un moment lung ca ar putea confrunta cu o
șoaptă acum nu au râde pentru că cineva a văzut un
bărbat care a ezitat pentru scurt timp doar pentru că sa
uitat și nu a lăsat nimeni nu a observat că am suferit a
fost tăcut pentru ceva care a trăit și a suferit ca
fetrunoaptea a fost rece m-am întors pe drum cu totul si
nimic o cineva vreodată separat , ci ca cineva a fost de
scurtă durată în ochii tăi văzut sigur acționat în mod clar
și a avut tristetea , jucătorul acum că incert nu Agias ,
varste incorecteapoi m-am uitat la tavan și tot părea
pustie o Me o durere care vedere trist și bandă nerăbdător
mă glorios de timp am merge la podea doar pentru că se
încadrează și în umilința de tot ce este în umanitate
tăcere vocea tulburătoare atăcere îngrijorătoare de cineva
care nu spune devine atât de fericit trezit într-o zi, când a
pierdut la mine a spus că nu a fost o bucurie pe care am
simțit și toate într- o zi să facem mâine fost ceea ce el a
vrut doar pentru că există un om este trist
În singurătatea de întuneric întinde nu spune nu unui
frate , nu este de gând să te joci în inimă dacă a fost doar
pentru a fi singur nu a avut nici milă
Aceste pietre eu stau scriu pentru tine ceea ce nu am mai
uitat zâmbetul tău -va a fost ceva ce am simțit
întotdeauna când era singur , din când în gând timp de
tine, după care și simțit doar amintesc de tine .
Ori de câte ori vis trezi și privi mă întreb dacă va fi în
continuare la fel de imaginat sau gândit sau pur și simplu
călătorit visul construiește nimic nu se schimbă nimic nu
este o percepție greșită atât de rar vis este frustrant să te
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trezești și totul în ea fără amendamente , în cele din urmă
vissau nu vis totul este egal .
Într-o viață de noapte tristă și liniștită și foarte ursuz
mizantrop liniștită, dar există o stea stralucitoare , o
lumina lunii pentru a ilumina chiar mediul cel mai feroce
și atroce există o speranță cineva de încredere fiind că ne
animă și trage un prieten , chiar adevărat tovarășîn orice
moment fiecineva final care se uită la noi cu indiferență
fără credință nu arata cu iubire ne cauzeaza durere întrun fel nu cred în a fi prieteni și caută doar pentru ombilic ,
de asemenea, el simți vreodată diferența de care este
prietenprieten si se simte credința de dragoste , chiar și în
durerea din momentul în care un om o zi ar fi nu s-ar
putea spune dacă a fost declarat , fără să știe că omul
face mereu altceva întâmpla fost înrădăcinată în modul lor
de viață din momentul nașteriicresc și în cele din urmă
mor tot omul a făcut cineva știa previzualizare și nici
măcar nu știu de ce a făcut asta este omul și ființa sa .
Am văzut în ochii tăi o anumită ceva strălucire a declanșat
a fost intensă și a avut un motiv de a iubi m-am uitat din
nou a continuat să strălucească imaginea mi-a fost cu
castig a strălucit ca o stea strălucitoare și puternică prins
ochiul meu a fost un frumos senzație depasiune când vezi
unde vreau să fiu vreau să mergi cu mine la fel cum este
scris în cartea aceasta , care sunt umărul meu să plângă
pe cineva să vrea să fie mereu și mă doresc mereu acel
loc că vom câștiga cu lumina lunii noastră și în același
stea mereu stralucitoare.
Eu nu înțeleg sau nu înțeleg așa , chiar pur și simplu nu
știu suficient de înțelegere a realiza să știu așa da ar
putea argumenta a fost informat al evenimentului a fost
dincolo de ce sa întâmplat vrut să știe unde a început și
sa încheiat în cele din urmă să știți că, în ciuda tot ceea
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ce se poate intampla cescop nu poate prezice că nu te voi
uita și pe care puteți conta întotdeauna pe iubirea noastră
, în orice situație , pentru că nu este doar pasiune m-am
uitat în întuneric am văzut adâncimea de noapte a fost
timp să se relaxeze spori muzica la radio și lasă-mă să
conducnoaptea este un companion pot partaja cele mai
sensibile sentimente , pentru că ea păstrează secretele și
alții să-i spunem noapte silențios are întotdeauna bine
ureche , dar spune puține , deși mereu complice și așa eu
sunt fericit .
Cum de a trăi prizonier de întreaga lume un damf de
libertate pentru a calma anxietatea acel sentiment de
închisoare crește nervilor de tensiune clipire fără alții să
vadă , iată , obligațiuni , care sunt eliberate în noi care
dezleaga place să fie liber și natural pentru ceva mai mult
banalsau sexy sau mi-am imaginat cum a lucrat a fost să
scrie și să aibă ceva imaginat și reprezentanți fiinta mea
vulgar stau simt și văd eu scrie tot ce a trecut prin minte
că încântat vrei să citiți de asemenea .
Această poziție solitar individual și fără țintă acest
dezorientare care ne împinge să uitare la pierderea totală
a simți nevoia de a respira cred că acest lucru este ceea
ce o confruntă în timp ce trăiesc o privire un fum de
țigară oftat extinde o respirație după un alt ochi
respirațieceas minutele trec arsuri de țigară lent pentru
ceva ce am căuta în mod constant de acum o altă
respirație , un cuvânt înainte de a trece în speranța timp
această dependență să dispară într-o zi sa întâmplat că
trece efort perseverenta magie de fructe de atitudini
pozitive a fost deceva bun sau chiar originalul excepțional
ar fi dacă acestea apar din natura și doresc să fie mai bine
și mai mult decât atât !Câștigător și copleșitoare în cele
din urmă cuceritorul dimineață în noaptea tăcută toate în
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mâna mea, fără o captură toate pentru iluzie cu
următoarea condiție de a fi fericit sau foarte fericit doar
pentru că a vrut
Și, ca parte din modul în care ne simțim lucrurile astăzi în
această zi de orice century'm predispusi la fericire de a
trăi nu am trăi să audă ceea ce am auzit și să nu fie în
cazul în care nu am fost la fel de bine renăscut de a trăi
face deosebit în ceva subtil neobișnuit dejaeste prezent în
ceva inconștient că nu te superi am merge mai departe cu
certitudine conștient de ceva ce eu fac în fiecare zi trăiesc
mereu cu a crede tot ceea ce ne imaginăm este o
adevărată realizare dacă suntem sclavii unor viciu sau
orice virtute poate -l înconjoară și lasă -lsare ruleaza
muște în imaginația simțurilor face lira inima pentru a
ajunge datăfinal libertatea unei persoane care nu judecă
după acțiunile lor fiind este de a trăi liber .
Într-o zi a fost de gând reușit să treacă mă stătea înapoi
curând reluat cu suflarea unui screening și încrederea
unei recuperări și a insistat trăit ca ar exista o altă
lovitură a făcut un pas lent, dar constant și sigur a revenit
la cel mai nebunesc cursa a lumii prea repedecursă se
numește viață a fost pentru ei ca am luptat și atins
obiectivul de a fi fericit să fie bine poziționată pe termen
... prin luptă singur este libertatea necesară și aceasta
este sora de singurătate , precum și care pleacă
întotdeauna evidențiat doar primul șiÎn cele din urmă ,
puteți fi doar tu însuți primul și ultimul a alerga numai
atunci când acest lucru a fost spiritul de luptă , dar nu
suntem niciodată singuri aibă viață înainte și care este
condus de a trăi și de a fi primul și ultimul atunci când
încep un ciclu este firesc caîndepărteze de la ultimul , dar
există puncte în care suntem castigatoare este astfel
primul viața într-un loc și altul din urmă, dar nu se opresc
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niciodata astfel încât nu alergător în cursa de viață vom
câștiga mereu și , în același timp, să-și piardă și asta e
ceea ce lupta și de a reuși în viață !
Powered by petrecere a timpului liber meditat , și a luat în
cele din urmă equacionei o acțiune petrecere pe omul
neliniște devine nefericit atunci când nu trăiește numai
atunci când nu poate suporta să fie liniștit este necesar să
se caute fericirea care vine din interior pentru că noi
căutăm ceva nerăbdător din exteriorprecum și această
preocupare ne face trist indura singurătate și de a fi oprit
intareste ne fi realizat trăim cu noi înșine ajuns la
plinătatea fericit cel care caută nimic pentru că sa
constatat nu cred că a trimis un mod autist de viață , dar
cea mai mare fericireeste în noi .
6tar acolo ... 6tar acolo atunci când nu cere ... 6tar când
nu este nevoie să ... 6tar acolo când vrei ... 6tar acolo
chiar dacă nu ... 6tar acolo când nu mă simt ... 6tar acolo
când măflăcări ... 6tar acolo când te gândești la mine ...
nu 6tar pro orice vine ... 6tar acolo când să-ți imaginezi
... 6tar acolo chiar nu doresc ... 6tar acolo doar pentru că
da ... 6tar acolo când măiubire ... 6tar acolo pentru că
exiști ... 6tar acolo pentru că tu visezi cu mine ... 6tar fi
acolo de aici ... 6tar mereu acolo ... Ce cred 6tar acolo ...
Dacă vedeți vreodată , și spun că se uită fată interesant
fată , ai avut ceva în gasiti luminos zâmbet vesel și
spumante au fost o femeie pentru cei care doresc ere
frumoase și senzuale astfel încât mă sedus și vreodată
doar dorit atât de simțit gostas-tu magie ?Era mea de zi
cu zi .
Într-o zi m-am gândit tot ceea ce tocmai pentru că este ,
nu știu ce voi spune și apoi scrie fost diferită era chiar
teamă că visul de a fi și a nu ști ce se va întâmpla Am
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încercat să descrie ceea ce ar vedea vreodată aici sa
încheiat o excursie pe una din lumetăcere faptul că a
existat și că cineva a suferit cred că cineva ar trebui să
facă doar pentru a face ceea ce alții nu le lipsește curajul
nu acționează , dar ei știu cum să ignore bunăstarea
cineva care nu știe cum să se uite și să vedem renunțe și
crezi!Ștergeți țigara , ciocnirea începe ca dorinta de
vindecare rămas .
Eu voi scrie a exorciza și de a crea .Ei petrec două minute
începe adevărul de scriere și au altceva nu ești tu .Simt
că nu pot , pe de altă parte, simt un războinic care are cel
mai adevărat , câștiga .Sunt 16 minute de a șterge o
țigară , crește dorința de a se porni din nou .Totul merge
atunci când vă simțiți ce se întâmplă .
Mă gândesc așa că va trebui să aștepte .Slăbiciune de
dorința de nevoia de a câștiga totul va veni ca apusul de
soare .Exista în contact permanent cu dorinta .Cred că o
jumătate de oră după ultima dată mă văd și mă simt când
a preluat timpul.Cursa în câteva secunde , în minute sunt
ca rachete pentru a sărbători fiecare avans.Mă simt ușor,
gândindu cum voi ajunge avansul .Există un regres
deoarece există acces țigară .35 minute iată actul vreau
să anulați .
Nu se gândea , acționa mod mecanic și procedural .
Am avut acest acces în timpul unui proces de dispariție a
situației .
Recoloco mă trecătoare , crearea spontană .Cuvinte ,
propoziții cu acțiune și conexiune .Am auzit la radio că
planul ar putea avorta , mă gândesc și simt cu un nord
.Mai multe de 45 de minute și iată o altă țigară , cred că ,
desigur !Toate, dar aproape tot ce mă face să cred că și
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noi trebuie să se confrunte .
Este o oră cu un rezultat de 20 de ani până la 30 am .
Trăim 66 % din viață gândindu 100% că33% ne poate da
.A fost complicat , dar a explicat .
Dacă într-adevăr să lupte și ambiție de a studia un mijloc
de a acționa
Nu-i ușor , nu greu pentru a reveni la fumat o " doar "
țigară .Apare la un moment dat , și să urmeze un traseu
care nu proiect .
Desigur , fumez cu privire la situația .Natura mea a
trebuit să conțină puritate .
Ei au petrecut două oră 03 minute și apoi a crezut
esfumacei .
Va voi emerge , ceva se va Sortir .Am început să zâmbesc
, gândindu-se că ceva a fost de gând să se .
Cel mai simplu a fost să renunțe, dar mi-ar insista .
Consolidarea și a crezut că spune doar am câștigat .
Ceva nefiresc a fost anormal .Așa cum am reflecta , cel
mai bun tip se preface a dormi .
Voința este de a veni , dar nu voi fugi .Nu sunt lumină ,
dar energia nu pierdeți .
Mă simt o putere fulger care nu mă pune în umbră .Eu va
schimba , acest lucru nu va ezita să transforme totul .
Și voi ști că voi face .
O țigară calm și banal , oarecum ezitant decât enervant .
Când o zi, un pescăruș come'll vă rugăm să aducă înapoi
ați avut ceea ce nu a făcut nimic când a vrut toți început
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ca m-aș face fără tine implicat descrierea care pasiunea a
avut o dragoste gigant și mereu savvy atunci când
gândesc la tine , prin caream pierdut aici, acolo cum miam dorit să fie un vulcan dori să se agite inima ta că
dragostea gigant , mereu triumfător oriunde am simțit o
dorință profundă care vine din lumea mea ți-ai dorit
mereu , mai ales atunci când râzi aspectul de fericire a
fostmai puternică decât toate de energie electrică , prin
care toți curent care ne leagă și nu desparte noi nu a avut
intenția de a o întâlnire întâmplătoare imagina podul
peste râul unde trotuar a însemnat deja nimic văzut figura
și a fugit și a ascunsam citit într-un ziar cuvinte dulci ,
cum ar fi scrisorile de miere nu au fost rahat avut sens și
au fost îngropate în ceva dribleze pe care vântul bătea și
a crezut că se confruntă pictat cu o perie în cadru neiubit
care au făcut parte din domeniu rezultat au fost pictate pe
ecran , a fostastfel vârstele ea .
cifra
Fugiți , a fugit dar el ma apucat și ma tras , ma luat cu el
.
Blestemat cifră care nu vedem , dar că propagă .El este
forma de nerecunoscut de o experiență aspect feeric
.Murmură figura : vă este frică de un om cu nici o fata !
Da - I-am răspuns cu niște frică .Nu te teme că eu există
doar în prezența luminii .
Am vorbit de lumină și energie, dar nu a unui om a cărui
chip apare cunoștință și cu voluptate și a alerga fugind
fără atingerea fizică ta .
Cifra este o ființă de întuneric care nu se poate trăi fără
lumină .Ciudat este o umbră pe care le ascunde în
întuneric și tăcere .Dar valuri de lumină și cu faptul că
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ostentas pălărie fără chip , negru .Mă voi sui la cer , mări
cu denaturarea look-ul si lumina metamorfice .De-a
lungul râurilor cerul ca River cineva cu Sultan aer de
deznădejde și de a răspunde cu viteza de cer negru și
densifico mă să renunțe la cristal și ploaie edgy .Dar
pentru un om fără apă față străpunge corpul meu și
propria ta gabardina majoră nu scufunda .Este
confectionat din umbră .Aceste cifre au fost recreate
imaginare de mine la noapte mort , Chase fuge de
întuneric și lumină cererii .
Sunt un prieten de nenorocire umbră .
Tot răul este cifra nu există .
Este un aspect lipsește .
Strigătul ca o formă de plăcere pe tot parcursul vieții iese
din suflet tulbure ,
Sensul de protecție la alții și sufletul zumzet teribil .
Ce se ridică nici scade dar întotdeauna se ridică la rahat
înșelătorie .
Ceea ce vezi este foarte mare și nu căderea stâncă .
Pe înălțimile valurilor , unde se află verzi și albastre
dispare .
Surge alertă roșie ca principiile altora .
Întuneric , sumbru , frivol nu este întotdeauna prezent ,
deoarece adâncește disperarea de un strigăt puternic și
tăcut .
În cuvintele se referă la a satisface magia supranaturală
care implică pasiune .
Fără o captură , literă cu literă construiește un zid literar
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de cuvinte vine un fapt inevitabil ... unde fluxurile de scris
și lacrimi de o mulțumire incasabil , acesta fiind nu se
opune , dar cum ea devine revitalizat și apare din cauza
unei pauzăgheață din Antarctica care respinge magia
propriu de a fi printre ființele orbitoare și modul în care
dispare în foc aprins de dorința de se pronunțălung
anunțat .El scrie și traduce sufletulrevărsarea mașinii
creație .Printre linii și zicători aici e ceea ce se gândește și
alte observații .
amețeală
A început , o stâncă , pentru că timpul nu este efemer
.Căderea paralel cu un început prost , arrefeço .În vârful
picioarelor mă echilibra și eu sari , se arunca cu capul .Eu
nu mă frustra , a sărit și imaginat vertij .Inimă Fast
surprins de ceva ce îmi imaginez calatoresc .In fata, am
văzut o viață într-un al doilea să alunece prin aer .A fost
cădere liberă în această toamnă a lovit la sol ... drumul
gudron umed strălucind în fundal de aerisire de aer este
rece !Asfaltul umed simți apa dulce care strălucește în
întuneric amintesc cerul luminos și strălucitor și a fost
atât de puternic încât motiv , un impact puternic acest
lucru ar distruge ceea ce vine .Ceasul sa oprit și
imortalizat momentul gândirii sale .La viteze mai mari de
vânt a venit în haos și forma de sine se întoarse și
trandafir , trandafir , a revenit la momentul anterior a fi
cel târziu numesc astfel creșterea toamna , atunci când a
scăzut exorbitante .
Mândria simt ca și cum aș vedea alte cineva a suferit care
a simțit și nu a văzut reciproc în pielea altă speranță nu
sofrais ridică spiritul de ajutor și ajutor reciproc în
modurile există bolovani aceste obstacole care prezintă
mândrie născut așa dinam convingerea că lumea a ajuns
să lupte până la capăt și a vă asigura și să fie în cele din
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urmă și a ajunge la partea de jos a cunoaște reciproc și
scrimă lor mondial în domeniu de gard acolo pentru a
provoca lovituri totul merge printr-un sentiment de o
lovitură de la sfârșitul anuluisabie lupta o putere suferi
neintenționat transmiterea să câștige și avea strălucește
fiind mai departe câștigător și perdant când intră , se simt
durerea , dar crește și scade din cauza este un luptător
care pune durerea este imaginat înmare ultimul act și am
presupuneri despre slava câștigătorul și pierde toate
luptătorii merita victoria dorită .
În acea dimineață
A fost o frivole și stresante lacrimi zori , nu departe de un
excesiv plâns acest sens a făcut în fața dimineață umed
vechi deja noaptea au precedat -au scurs timp a venit un
strigăt și a zis să urmăriți pentru soare să vină și să se
evaporă lacrimirulează în jos și în lume cu nori zâmbet
simplu a spus uimit pe mine a decis pentru a decide
pentru ceea ce avea să vină să controleze și acest test cu
adevărat decizia nu a fost făcut apărut din neant ai
emerge sentimentul că fondul a fost sentimentul
minutobiceiuri de la aproximativ curaj și perseverență
hrănit pe mine sper diferența în sus și clarificat ceață și
vânt trădătoare a venit din dorinta de a realiza ceva care
ar realiza .
Norocul va fi lansată timp pentru mine și progresul
dragoste în luptele și lupte lovitură fără cusur au fost
exacte pentru zilele următoare lovit indicatorul citi orele,
minutele și secundele și eliberat pe mine , ca prin magie a
fost în acea zibucurie și veselie a văzut mai mult decât
majoritatea oamenilor era de viță de vie minte diferit s-ar
întâmpla cu siguranță ar fi pur și simplu surtir .
web
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M-am uitat în jurul serios ma văzut peisajul și nu este
urât uitat la societate a văzut un web unde totul este
conectat si totul , dar m-am gândit păianjen a fost un
complot o moarte dramă real a fost vizita păianjen și web
a fost pentru ei oun fel de cină a luat păianjen care a
suferit cele mai multe și mai puțin țesut persoane înțepat
și cum că a adormit acest calhava mistuitor tot am visat
că cei care au murit în păianjen web a fost moartea urât
încetat să mai existe și mortalitatea ar sucomba acest
lucru a fostvisul de a fi nemuritor , fără teama de web ,
păianjen și viața tot sucomba , dar depinde de noi pentru
a forma un web și poate fi bun pentru viață nu se ajunge
urât are voința de a trăi și nu privi păianjenul de la
sfârșitul , darci un capăt al unui ciclu de o companie / web
, care este mereu în constructii pe internet a fost evoluția
și păianjenul nici o soluție este web , păianjen urât și
imaginația mea .
Lumini de cafea țigară stinsă între cafea rău și prăjită
obține acest acest spațiu este o aerisit , bine participat ,
în cazul în care oamenii vin de oriunde mă văd în viitor
pentru a crea o buclă în acest spațiu unde scriu și apoi au
un obiectivsper ajunge în aproximativ 2000 de ore de care
circa o pe ma dedic zi în acest spațiu numite specific
lumini de cafea unde sper să ilumina linii între mea de zi
cu zi se simtă relaxat energie chiar de instant'll păstra un
proces de zi cu zipentru a scrie o constantă a crea , umbla
, gândire și scris ceva mi se pare interesant și provocator
mare mă imaginez în apele mele mondiale între partea de
jos există viață !Înota în oceanul de scriere în care văd
cerneală curge pentru a crea linii frumoase între texte,
fraze , poezii sau gânduri chiar simple, fără o atenție mult
sau precipitare , chiar tensiune nu exista intentii din
ocean mea de vânătoare la scrisori cu harpoane pentru a
realiza în fundalinimi care se simt emotii diferite , senzatii
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, dar ceea ce contează este să se scufunde în mare nostru
și mai ales dragoste diferite mărilor .
Am lumina puterea de felinar felinar la iată energie șterge
gol iluminat , completați senzație se trezește în mine o
dorință fără sfârșit se întâmplă că flacăra luminoasă
aprinde o după-amiază trece încet , foarte leneș este o
lumină trezește un aspect luminos și cumcare vine un
câștig , în prezența unei cunoștințe să fie avertizat de pe
un parfum dens , iată intens și contagios un miros care se
simte plăcere să inhaleze și cât de bine in fiecare zi nu
respirăm același aer zâmbet zâmbet nu întotdeauna
corecte , dar ceea ce te face frumoasazâmbet puțin intim
, un semn de bucurie si sa trateze ca o fascinație o
bucurie atemporal foarte natural și relaxat când rațional
zâmbet mi-a lovit o strălucire care cu viclenie nu minte și
atunci când mă atingi este stunning'm gândire profundă
puțin diferit pentru un moment ca fericireapare în
realitatea de dualitate a unui zâmbet vesel pentru un
aspect prea luminos cum am văzut uneori .
Fado Fado o destinație care marchează nostalgia fără
vârstă deșert îndepărtat , dar foarte aproape de clădirea
pentru a vedea doriti anunt doar sa te simti tu nu aparține
tot ceea ce scriu , dar simt ceea ce scrie .
Aici este un simplu , dar nu diminuat cuvântul pe care
inima mea a asculta vântul în încredințarea vânt să luați
câteva cuvinte scris cu ploaia care cu o postare v-ar
spune că ar face un design de soare cu razele sale și teAș
spune că ești energia mea și pentru tine soarele meu va
străluci mereu , chiar în zilele în care era zăpadă această
gândire că vântul va sufla mereu .
Gândiți-vă , reflecta și de a acționa sau a nu acționa se
simte nu este exprimat și cât de dificil este să se simtă și
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să nu -și exprime doar uneori suficient doar să existe, dar
reflecta înainte de a reacționa ca un proces sentiment și
pretinde ca un act de control gând sau nuact acum iată
mai înțelept atunci pretinde .
E un sentiment după atunci reflectă mai degrabă o reacție
care nu poate simți poate , de asemenea, închide uneori
de tăcere un think și rămâne doar de prezența , ceea ce
înseamnă a fi .
Obstacolul nu este obstacolul de a câștiga spectacol în
sine , fără teamă , uneori, simt un împlinitor , dar de
interes este de a trăi și a lupta pentru noi, pentru a
dezvolta acest uneori este să crească și să învețe în lupta
pentru viață trebuie mereu să reacționeze la pierderea ,
nenorocire a depăși obstacolele estemaximizarea am
depăși este plăcerea maximă pentru a câștiga și să ne dea
valoarea corectă a ne depăși și să câștige valoare în
procesul de învățare infrangeri și, în final a câștiga este
esența vieții .
Apă vartej Maritime rulare în mare ,nisip filare prin
picurare cereale de cereale o adiere de rulare pe podea ,
apuca cu o mana oceanul scade cu un alt nisip la mare ca
o gazdă de întâlnire în vrac mână lese eliberează extinde
un sentiment de care avea totul în mâinile lor , dar nu tot
ceea ce nu a tot ceea ce se realizează uneori scapă
mâinile între ceea ce simțim în inimile și mâinile noastre
au toate un fior și o captură care se desprinde , formând
ovârtej de vânt .
Nu este ceea ce să-ți spun este adevărat, dar nu este
minciună absolut !
Durerea în flăcări de o pierdere .În cazul în care , dar
unde ești ?Ce am făcut ?
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Eu nu am visat că sunt treaz de așteptare .
Vei veni , mă va salva de la acest murmur frisoane mine ,
mă anula , rupe pe mine și corupe și spune că nu ești !În
cazul în care sunt eu, eu vreau mai mult , eu nu pot ține
doar de viață și de respirație .
Calea prin fronturile și iată ceva care mă ține în mișcare
înainte .
Deoarece retragere și de a lua înapoi de unde nu mă cred
că chiar sau să fie .
Vreau să fug , de pe țigara , meciul pe stânci și fulminații
.
Inima mea este ca aceasta țigară care merge la dorința
de a reaprinde va fi cel care mi-a și o dezleagă nod îl
împinge pe .Nu aș , nu vreau să fie un fir liber că
legăturile ajunge mânere .
Nu vreau să fiu ceea ce spui sau spune despre mine , eu
vreau să fiu ceea ce simt .
Acest nod , nu vede că strangles și strâmtori și distruge .
Această cravată va fi rupt .
Totul înapoi la zero .Vreau doar să fie 0 , fără nici o logică
follow-up , nu vreau să fie pozitiv sau negativ , dar insistă
că trebuie să faci și întâmpla .
Permiteți-mi să.
De ce plângi ?
Nu știu , dar știu mereu de ce cade lacrimogene și pierde
, eu știu, de asemenea că , uneori, am rulat în erorile
altora și pentru că am apăsat așteptare .
Vreau

să

plâng

,

vreau

să
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mă

picătură

.Această

amărăciune de sentiment care mă lasă cu un fior rece
cald care , dar merita lacrimile tale , și râd și se simt
.Sfârșitul va avea grijă de final a ajuns o lacrimă nu
evacuat , dar întotdeauna ascuns și se execută în fața
indiferenței lacrimă .
Mă gândeam , așa cum ești .Deci banal, deci ca ceea ce
crezi , sunt un standard .
Nu-mi pasă ce poveste , eu vreau să văd ceea ce nu -mi
pot da ceea ce am nevoie și nu de tine.
Vrei mă .Pentru a tine te vreau așa cum ați fost mereu ,
ceea ce el a crezut a fost ceea ce ești sau unde nu au fost
, făceai în timp ce face .
Eu mă sunt.
Nu știu cum am început această poveste cred că puțini
vor ajunge , dar să nu aibă nici săgeată cu arcul, să nu
mai vorbim țintă .
Nu am nici un scop de a lovi Taria , nici nu ponderate ,
simt că ating este însumi , săgeata este condus în inimă,
astfel durerea mea .O inimă singuratic , marcată de un
accident vascular cerebral decât Revitalizeaza , durerea
este prea puternic dorința de a pompa .
Eu nu sunt liber .Eu nu va fi niciodată complet gratuit ,
iubesc libertatea mea , dar mă simt obligat prin care are
dragoste pentru mine .
Pentru că mă iubești?
Ar dragoste .Ei doresc să fie liberi și atașat la cineva .Vrei
să mă simt singur și neobservat .
Nu vreau să înțeleg nimic , nu vreau să mă gândesc la
nimic , pentru că invada , vreau departe de se apropie .
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Nu vreau dragoste declarat a fi libertate .Vreau doar să
picătură ceea ce este în mine .
Suferință , pierderea .A fost și nu mai este .
A venit momentul fără a se simți stângă .
Această natură să facă și anula și mai mult , pentru a
spune ce vom face .
Nu vreau să fac nimic , nu vreau să plec , vreau să merg
în cazul în care nu-mi minim.
Fii plecat și nimic nu va aduce .
Nu plânge, nu râd , nu cred , nu se arata si se simt ca și
cum eu nu sunt mort .
Ce tragedie !
Și va trebui să mergi o zi voi ceda , de asemenea, .
Cum Se Face?Da , mă întreb de ce acest lucru , de ce ,
dar nu vreau sa ma gandesc ce a fost transmis .
Nu vreau să lupte , nu vreau să fie la fel de mult ca
cineva care nu a fost niciodată .
Vocea bântuie care plânge .
Rezistă.
Voi călători , eu vin și pleacă cu răbdare .
Ce pot sa spun , eu nu am , nu am prea mult și un alt așa
îmi lipsește .
Invadează fiu mi-a spus să nu vrea să .Nu vreau .
Nu vreau să mă întorc , vreau să fiu aici atunci când
muzica joaca si bate vantul .
Nu vreau să fie diavolul , nu vreau să fiu înger , nu vreau
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rai sau iad .Vreau țara în care există totul .
Nu vrea să plece , eu stau unde sunt eu, eu vreau tot
acolo , doar mă spațiu pentru a respira și cred că pe ea .
Imaginați-vă și de a crea propria ta existență .
Vreau doar aer pentru a respira .Vrei pierde caam aer
respirația .
Am văzut , mirosit , a auzit , de asemenea, ți-a spus ceea
ce nu auzi crezut .

Scriam ce va transpira după ce a citit ceea ce ființa mea
vrea să transmită .
Știu că nu e ușor .Cred că o mulțime nu va fi spus , de
asemenea, mult ceea ce nu va fi înțeles .
Resping .
Vehementă doriți să respingeți ceea ce mă sărăcește .
Lucrurile banale nu au nici un loc in inima există o
mulțime de emoție .
Ceea ce vedem dintr-o privire , puteți marca în inima ta .
El nu o poate lua , nu vreau să văd , dar se simt ceea ce
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vedea cu ochii tăi .
Nu deschide ochii inimii , deoarece el nu poate vedea și
suferă .
Sunt aici.
Mă vezi?Nu cred !Poți să mă simți ?De asemenea, eu nu
cred !Ce vezi în mine ?
Um , am fost aici ca nu cumva să mă esquecesses , nu
pot sta nu ai , pentru că ceea ce ne unește uneori ne
desparte , dar eu vă spun că sunt aici .
Nu voi pretinde
Eu voi scrie și lăsați-o să curgă .
Ceea ce scrie este, fără îndoială o lacrimă .
Așa cum am scris o lacrimă cum este, trist , singuratic ,
umed , pierde .
Lasă-mă să ștergeți lacrimile tale , durerea , tristețea ta ,
singurătate ta , că sufocare care urmează să fie singur .
Lasă-mă să linge lacrimile tale , beau această durere vă
simțiți
Numai singur .Me , acest lucru este mine , doar eu !
Cum sunt eu ?Doar eu.
Sentimentul se extinde pentru a sesiza cu adevărat
durere .
Cum te simți că suntem .Cred că despre merge dincolo de
ceea ce vine din străinătate .
Știi activă ca exist , să existe pentru alții doar uita-te la
noi, dar nu se vedea la fel ca pierd pagini, foi unice ,
Exemple de izolate, pagini libere , foi simple , fraze largi ,
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doresc ca totul să vină de pe , nu vreausalva ceva , m-am
golit , doar ca evoluirei că tot ce scrie , tot evaporize ,
esvaísse în scrisoarea de o durere propoziții mai , fiecare
cuvânt durerea , am scrie -mi elibera .Nu vreau să sufere
.
O altă zi dimineața , aerul curat de dimineață , zgomotos
de asemenea .Vreau noapte , noaptea tăcută , în cazul în
care văd în întuneric lumina aduci cu tine .
Să se alăture tăcerea și întunericul .
Să facem camuflajului lumină .Laturi, colturi , farmece ,
vraji , poezii , expresii .
Vreau să fiu lumină în noaptea întunecată .
Așa cum mă las merg în colțurile mareele profunde joacă
harpele mare Mermaid .Vreau să stau și mă uit la tine
fără să -ți spun ce voi scrie .
Pentru a nu te uita .
Nimic !Nu a făcut nimic
Scopul cu aceste cuvinte este nulă .Nu vreau să citiți , nu
mai vrea să scrie o zi vreau să -ți spun .
Dar acum a vrut doar un pic de nimic .
Nu știu dacă veți citi , mult mai puțin înțelegeți ce vreau
să-ți spun .
Ce vreau să observați că este entendas și toate , dar
conturile pentru mine și nu poți conta pe mine .Dar nu
spune nimănui .
Voi aștepta moartea decepe mine .
Moartea ?Nu există nici o moarte !
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Și acest lucru este mereu prezent .Nu mă tem de moarte
, dar de a pierde tine .
Nu că ceva ma rănit , dar experiența de a avea și a nu
avea este diferența de a fi , cum poate fi acest lucru?
Nu vreau nimic , pentru puțin și mult orice vreau, vreau
nimic repet, am avut totul când nu știam și acum știu ce
vreau nimic , respingând ceea ce este și nu, voi fi liber ,
liber de totul pentru minelegături și mă va scadea
amărăciune , că este avea .
Pur și simplu , vreau să fie !
Pot să fiu eu ?Da, eu și tot , acest lucru este nimic nu
vreau ." Timeless "
Hit , și a început să bată încontinuu lovit cu un flux fara
precedent a unei anomalii sau rănit într-o zi nu mai
deschis întoarce pentru a face a fost deschis și
instantaneu aproape ca voi pronunța , a fost a mea , dar
întotdeauna în meacomandă el , tu și eu într-un cuvânt ,
apoi inima !Profundă tristețe de a fi
Nu se știe să fie conștienți și să învețe să trăiască cu iată
ta intima , diferența este neglijabilă și au apartenență
este ceva care dispare mereu ca în cazul în predare , nu
este reticenta , în esență, doar vreau să fiu este de
sineputeți vedea în fundal interior nostru și acolo vom
vedea că nu este nimic atât de inferior ca să manifeste
mai mare iată, un think manifest , nu lăsa să-și exprime
cât de mult mai mici este nivelul la care ne așezăm vom
vedea cum sinele superior ,este din ce în ce mai aproape
de infinitezimal iată utopic întrebat mereu se naște , în
direct și să învețe și , atunci când într-adevăr seama știe
că de mult plecat de tot și cunoaște propriul sine ceea ce
sa schimbat ?
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Totul în lumea mea tăcută !Cum Se Face?
Pentru că sunt dornici de a schimba și se confruntă cu
toate, dar aproape toate provenind din lumea mea lumea
mea tăcut ?Este intelectul care mi-a spus să fac ceea ce
trebuie așa !Imaginați-vă !O dimensiune a stratosfera fără
limite de expansiune intra dezamăgirea magie fără vârstă
la nivelul de iluzie se mereu cu apariția întuneric de
adevărat iluzie a cuvântului rostit deja dezamăgire
;generație Dora conflictelor interioare ale agonia simplu
care bate orice armonie .
Enigmatic , profund și sensibil , care este scrisoarea
neobligatoriu al energiei mult mai multe litere sau litere
mic cuvânt .
Aici este un menhir care va sedimentează și scris mult în
puțin se spune .
In lucruri deșarte va veni mulți vor fi aceia care pleci ,
alții nu vor sta .Să-ți spun că cea mai mare pentru un
luptător dur , dar "utilizarea" care puțini vor sta , dar cele
din cel mai mic interior au valoarea pe care numai puteți
obține .Live, cresc , invata , iar în fundal întotdeauna
puțin știu utopic .
Aici este o zi pentru un pic , vreau doar un alt învețe că
scrisul a fost de a unifica cunoscătorul a cunoștințelor
obișnuite de cunoaștere științifică , ambele explica numai
cu înțelepciunea profundă care se citește +
Voi începe în cazul în care vreau să termin .
Fumul extinde interiorul camera mea .Pentru interior
mea, de asemenea , acest lucru este încălcat .Vreau să
rupă cu tine și cu ceilalți .
Voi primi ?
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Forța de aderență, rezistență și forță care mă bântuie și
mi-a spus să avanseze fără frică !
Tu se va încheia înainte de zilele mele .
Tot exterior voi respinge , cum ma voi simti ... Nu știu ,
dar aici am lăsa povestea mea mica pe această pagină ,
vă ridicat curiozitatea mea mica poveste .
Ceea ce vă voi spune în aceste pagini este pentru mine de
a găsi sinele adevărat că locuiește în mine , fără lumea
exterioară .
Cum este posibil acest lucru , vom vedea cum voi descrie
povestea mea .
Pentru a nu mai înainte, într-adevăr se retraga gata de
plecare.Fumatul continuă să pătrunde acest spațiu .
Aceasta poveste incepe acolo unde se va încheia .
Ceea ce vă spun este de a lupta tot .Să văd dacă pot
ajunge până la capăt și să spun am făcut totul și nimic ,
ca maximizarea sinelui .
A ajuns aici în scurt timp la țigări a fost denumărul de
pagini citit ce .
Să luăm lupta , acest lucru va avea durata de timp
Sopra în ore , în minute , în câteva secunde .S-A
Terminat!
Voi începe unde am ajuns .
Sunt pregătit acest fumat strapunge fereastra și versiuni
în aer, vreau să fiu acest fum este doar aer .
Vreau doar să respire aerul
Vreau să plutesc și imagineze ceea ce aici se va spune
201

.Ceea ce nu vreau să fac , începe în cele din urmă
întotdeauna aceleași greșeli .
Lupta este departe de a fi blocat .
Ceea ce vreau să transmit este sentimente , situații și
conflicte .
Iar lupta este pe câștigarea ființa care am fost .Vreau să
fiu de altă parte, cifra mă alungare .
Propria mea conștientizarea faptului că mă avertizează și
mi-a spus : emerge voi pune
Iată-mă în picioare , dar lupta împotriva mișcării care
Chase .
Majore mea , vine la sinele meu .Elibereaza- le extinde le
lasă-mă să te prin mine .
A început aici ceea ce voi fi .Care sunt întrebările ,
continua fără eschivez , iată o cifră care mă bântuie .
Se , se întâmplă din nou și renăscut de a trăi și simți .Nr
demagogie și iluzii , traiesc ceea ce nu se poate vedea .
Pentru că numai atunci vei progresa , te ridici și să spună
.
Vreau să fiu ceea ce sunt , sunt eu.
Fiind că am fost și că cifra va fi .
Eu voi fi așa cum am imagina.Când mă urmăresc voi
spune ce avansezi .
Cu care se confruntă și mă elibera pe mine .În cele din
urmă încă pentru a începe .
Tot acest gând .Feriți-vă acest fi tu și sfârșitul alungare a
cablului sunteți prieteni .
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Nu mai îmi pare rău pentru acest moment .Ajuns la
sfârșitul chin , mi-a atins și mi-a soptit , ești acolo ?
Acum este sfârșitulînceput că voi raporta aici .
Pentru moment am spus , vin doar la mine și mi-a
incorporeaza spre victorie .
Majore în mine transforma în tine .Posedă mă !
Vei fi ultima dată miros mea .Da , veți merge .
Nu arată-mi trist cu plecare .Prin modul în care am caut in
drumul tau.
Du-te ca ai venit , de cum ai venit .Nu vrei , esti mai mult
o nenorocire incoerent .Prezența ta este un afront .
Știu că pentru tine , nu a castigat niciodata , doar pierdut
.
Ești ca prieten fumatul a bolii .
Partea și du-te , du-te întâmplă că la sosire nu va fi acolo
.Așa cum am spus , Emano la miros dumneavoastră că
numai prin ... castiga IRES un alt gust și parfum .
Poate că nu știți, nu fii în minte ceea ce provocas .
Din moment ce am știu vă amintiți câțiva ani .Destul
acum că aici se află dorința de a continua cu tine .
Voi geme în prezența ta crezut initial , ci augur pentru
afectiuni minore .
Sunt subiect și am crea conexiunea noastra , plăcere însă
dezastruos și iluzorie a condițiilor de viață un pic mai slab
.Eu îndrăznesc de privare .Pentru că abia apoi să fie
lumină și naturală , astfel încât mă hrănește .
Se răcește , senin , cald și armonios va fi compensarea
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Vânt naturale curge ca timp simțit întotdeauna cu nordul
acesteia .Curenți de aer bafejado împotriva noastră va fi
furtuni cu care ne confruntăm , este firesc ca fumul din
aer în sine .
În ceea ce găsim în natură în afara și în interiorul armonia
curenților gratuite.
Flori , crește și consolidează foarte rădăcina de eliberare
.Testamente lipsit de ambiguitate întâlnirea noastră este
foarteroz ori de nisipuri desert din categoria motiv de
întărire .Du-te elibera imaginea vulgar uman , la
excentricitatea relației intime care ne separă .Suntem
diferiți , sunt naturale si organice Tu ești exprimas
artificiale si sintetice și , prin urmare, nu fără mine .Fără
actul care va neutraliza , vei face pe mine fericit .
Voi deschide ușa pentru tine de a veni vorbi cu mine .Dar
voi lăsa o întredeschisă pentru a iesi la scurt timp după
.Figura sunteți conștient de răspândire ta , mă consomes
răbdarea de neliniște .Sunteți și veți fi un pic prea multă
importanță .
Cu toții avem aceste etape stupide , de obicei la copii .
Dar dacă ei ne spun la adulți pentru a elibera copilul avem
în noi , apoi am avut-o cu tine o fază proastă .Mă întorc la
calm pacientului .
Puteți merge să încui ușa .Destul spui de ce a venit , dar ,
de asemenea, știu unde te duci .
Diferența este larg , a crezut mai larg la tine picătură .
Fugiți , fără mine ,
în care cuvântul a
următoarea sa-mi
siguranță călătoria

tu și explodează cuprinde .Din prima zi
fost teza mea, dar nu-mi spune când
spui , salut , eu sunt aici , dar cu
dvs. va fi o revenire la realitate greu ,
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dar armonios , astfel încât acesta este fie lăsați invada
,avem ceea ce căutăm ?Deci, doar un cuvânt de la tine , e
la revedere .
Si ati venit pleci de pornire ...
A fost ultima data ... dor de vin să plece .O lacrimă a
căzut și stins strigătul .
Cablul care ma leaga , nu este același lucru care ma
sufoca .Nodul gâtului , agățat de un fir .
Estrangulas mintea și sufocas conștiință .
Ceea ce oferi este o moarte lentă întineri și mersul pe jos
în acest fel și să vorbească așa cum am făcut .Niciodată
nu se va șterge durerea acută decât o lovitură reușește
această trăiesc răgușit laminat .
În partea de sus a memoriei chinuitor și lovitura
fantomatic .A fost prezența dumneavoastră dihotomică
între a fi și a nu fi .Viața acoperit în momente fotografice
că toate magazinele și imediat turnat .Pentru că trăiești în
mine din mine .Șterge destinul tău și de a trăi fracțiunea .
Acest simt atemporal răspândire următoarele momente
.Cum pentru a acoperi fără a părăsi scaunul tău .
De data aceasta nu se oprește pentru că respira și se
poate opri vreodată , ceea ce te face să respiri .
Living este la fel de puternic ca nevoia de a respira .Dar
respirația nu este viu .
Când pleci să trăiești nu te opri din respirat .
Prin urmare , ceea ce este cea care apare într-o imagine
neajutorat .
Fără limite sau consecințe , pasul următor .Acest curs de
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dezvoltare de la fi un alt fiecare moment ne mătură ceea
ce suntem cu adevarat , iluzia de autoflagelare stâncă
este de a trăi în timp ce noi suntem în viață , ceea ce se
mută ne este natura care ne înconjoară în mod constant
și doar ne distrage , vreau să spun că toțitimp de
absorbție este întreținută în- doar mintea iluzorie
deoarece natura reflectă toate cadrele aleatoriu și
superlativ mare de fiecare moment de formă circulație
umane .
Oricare ar fi apare în jurul figurii de sine este în afara care
mărește interior, dar captura numai sentimentul de
distragere este o ființă mai mare care ne mută la mama
natura .În cazul în care în orice moment, invadează
virtuoase , contradictorii vă este asimilat la momentul de
spirit aceste intrări nu se poate compara învățarea și ieși
din orice impuls .
Supratensiunile fericire , gândul imens și îndepărtat .
Aș vrea să vorbesc despre ... Tu decizi , manobraste
mereu .
Inversarea rolurilor spune să tacă .
Zborul unui cuvânt este un act .Pe măsură ce ignora și
luați de la .
Sunteți zboară în jurul umbra vântului .Pentru că te
ascunzi , apare deci atunci când doriți .
Nu vezi ?
Dă -te alta, va avea un alt prieten care nu tău nenorocire
simplu .
Reiese abur în sus .
Acesta a fost , așadar, că numărare la zece, am realizat
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cât de mult vislumbramento instantaneu moment al
ferestrei viitor a fost deschisă și vedere numaiultimul fum
extinde și ca un click de viitorul devine mare și mare .
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