SAULĖS KU -Tiesos šviesa
Nepretenzingas
svarstymai
pagaminti
geros
išdėstymo , labai dozė nepriklausomumo, giliai , įdomu,
kaip mes matome labai gerų idėjų , kurios lėmė žingsnį
papasakoti istoriją su moraliniu , kuris yraistorijos
moralas sąveiką ... šią istoriją apie du darbiniai
arkliukaikuris padarė kelionę per senovės Japonijoje , nes
atradimo metupilka asilas buvo pakrautas su druska, labai
didelei apkrovai ;juodas asilas nuvesti iki tikslo,
karavanas , nes jis buvo labai lengvas krovinys , paėmė
kempinė iki Giriasi savo laimę yra labai grubus būdaspilka
negalėjo stovėti ji ir buvo apie mirti , kaipastangos
suklupimo patenka į didelį balą vandens derretendo-jei
pusę krovinio , juoda asilas pribloškė žiūrėti neįtikėtiną
sėkmės mate , kad ten eina kėlimo , sumažinti
atsižvelgiant , kas liko mokesčio.Skatinami pavydo ,
įmestas į vandenį , tikėdamiesi tą patį likimą.
Kempinė mirkyti vandenį todėl beveik neįmanoma juoda
net atsistoti, žinoma , galiausiai pasidavė nuovargio ir
mirti.
Istorijos senelis
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Meilė yra tarsi vaivorykštė , ne visada yra, bet visada
atrodo !Utopinis Chaoso teorija suformulavo 1 = 1 + 1 =
2: 2 = 1a Vaivorykštės Spiralinė utopija veiksnių pažinčių
baigiasi maksimali galia subjekto radiacijos , žydi nuo
saulės -žemė baigiasi ,saulė įkvepia pačias spalvaspiešti
pasaulį - Aš kvėpuoju , jums įkvėpti tuo pačiu oru meilės
ir aš visas spalvas piešti savo pasaulį !Viskas apie tai,
kaip mes manome, dalykų ir yra dalykų, kurie vienija ,
kitas atskiras , bettiesa neslepia faktus dalis .Mano
pirmasis prisiminimas tiesiog tereikia prisiminimus ,
kurioje absorbuojamas susitarimą dėl ryškios dieną ir
paruošk man su šviesos iš tamsos galia, platinti galios ir
energijos visai constelar bendruomenei.Aš įdėti save
galvoti , jei vieną dieną būtiatstumas ?Jei vieną
dienąatstumas būtų naikintojas , baisu, triukšminga, ar
buvo negailestingai šviesus, gražus, spinduliavimo ir
energingi .Kiekvienas Ray , kaip žmogui skirtingas
savybes , skirtingas veikimo būdas , įvairių šviesos, ty
kiekviena ray / unikalus ir išskirtinis .Na, jei vieną
dienąAtstumas bent jau ji buvo originalus.Kiekvienas ray
turi veiksmų formą , nes bet kuriuo metu žmonės, kurie
dalijasi kartais kyla frakcijas .Ar mes veikiantis šviesos /
būti , mes galime pakeisti kryptį ir tikslą .Kalbant apie
tikslus ir pirmą kartą aš remtis Dievo vardą , vieną dieną
atėjo kalbėtis įsitikinimus ir tikėjimą su Korano pasekėjų ,
kuris man papasakojo tokią istoriją , kuri man bus
aprašyti: esatesuteikta žaidimasuž rankos ir aistringas
prašyti Dievo palikti jums didžiausią rezultatą ir paliko
jums nusispjauti .Mano brangusis,istorija suvesta tačiau
pagaliau išleido šią informaciją?Tačiau be šios istorijos ,
aš noriu jums pasakyti, kad mes turime imtis veiksmų ir
spindulys / būti veikiantis su aplinka , kiekvienas ridena
kauliukus su savo energijos / formos / elgesį.Žinojau, kad
būtųtransformatorius ir kad viskas einasi turėti blizgus
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jėgų,
kurios
transformuoja
tikrovę
pusiausvyrą.Atgaivintas
energija
ir
kuris
gyvena
nepasitenkinimą su džiaugsmu taptų visų spalvų dažų
jūsų pasaulį.Aš prabudau kitokia realybe nei įprasta ir
ištirti rašymo kursus per šią knygą būtų išplėsti savo
gerovę.Aš apmąstyti , kaip perdavimo minties ir prilyginti
ją šviesos , ir jo galia .Mes visi galvoti apie įvairių
perspektyvų reikia laikytis grandinę irsiela turi akimirkas
trikdžių ,kaip mes pažvelgti ne visada naivus ir energijos
plečiasi.Sudrumstas protus baudžiamieji nusižengimai yra
įamžintas irsutartinai garsiau nei daugelis balsus balsas,
žodžiai yrameno išraiška, nuo šiol bus įkvėpimas .Širdies
plakimas turi savo ritmą , kad plečia kraujagysles
.Represijos sudaro mirusiųjų , nes viskas turi savo q .Visi
mes galvojame apie blogį , o kartais mus užsičiaupti ",
bet mes visi manome , " prisiminimai ne visada dabartis ir
pasakyti "ne" pratiques neapykantą , nes tai yra blogai
.Mes visi turime žodžio laisvę, bet ne visi jį tinkamu metu
ir nieko daugiau sąžiningi nei tiesos , turime įvairių formų
žodžio ir yra gerai yra turėti pusiausvyrą.Balansas yra
ciklo kasdienybe , yra nervų yradisbalansas .Žmonės
mėgsta komentuoti.Visi turi gryno visuotinės meilės
gimdo užuojautos .Saulė yraenergijos šaltinis ,nenormali
yra nieko neįvyksta , visi pamiršta , kai jie nori, ir visada
yra daug perspektyvos, daug idėjų , keletą įsitikinimų ...
yra nepataisomai sugadinti daiktai , nes visi yra taikomos
neteisybės .Meilė yramalonumo ir visada vien šaltinis ir
saugomi : yra žmonių, kurie nemėgsta galvoti , bet
suvokimas yražibintuvėlis , kad paaiškina mus.
Yra spaustuvai , kad mes visi kartais turi baimes , jie visi
sako ir daro kvailus dalykus.Nemanau, rašyti visiems,
mes visi turime kažką nenorime prisiminti , bet tai gera
žinoti, kai mes esame liūdna ir visada tai pripažinti , o ne
ką nors paslėpti , nes mes visi turime pažeidžiamumą ,
3

mes visi jaučiamės kažką malonumą ir kaigalimybė slypi
atveria duris,Visada yraužkitus jausmas , bet " niekas kas
" ir todėl kiekvienas turi teisę blizgesį.Draugystė
visadageras principas draugui dar viena savarankiškai
.Sekite savo instinktą matoteteigiamas.Mes visi galime
būti mylimi ir meilė meilė yra šviesos generatorius , kai
esame mylimi , turime gerbti šį jausmą , myli vienas kitą
ir didinti gimstamumą , visada į sankryžose žaidimai
tariant , be abejo,antagonistinių žodžiais, bet su savo
logikaišvengti kančių ."Kas turisenas nėra išmintis , tačiau
atsargumas ", todėl klausytis !Visi žino, gėrio ir blogio ?
Mes turime savo rankose sprendimą būti gera ar bloga ,
beprotybė kai normalumas , tikrai žinios yra svarbu! ?Jei
įmanoma, turi būti baigęs gyvenimo mokykloje ... Aš savo
ruožtu save jums, ir man, ir tiems, kurie mane myli
.Pakeisti į evoliucijos .Kabelį, kuris eina gyvą srovę
nerimas, elektros , paleisti įstaigų, tiektuvai ir vilties
kažko naujo ir nuostabios kad palieka statinius judesius ,
bet su lenktynių minčių ir nerimas.Paralyžiuotas
judėjimas,įtempimas pakyla formavimą ir jų kūrimą
kontroliuoja ir išmatuoti judesių, žemyn minties laiptų ,
kur mes sujungti tarpusavyje.Ar tai kopėčiomis mintys ,
kurios mes priskiria elgesį, veidus ir judesius netelpa ant
nusileidimo ir kilimo iš gyvenimo akimirkas , žibintai
pašarų Kierat nesustodamas švino jūs išprotėjot šiame
amžiuje realybe.XXI , energetikos, magija, kostiumai ,
visi su akivaizdžiais harmonijų , bet saugokitės laiptais ,
ne kiekvienasgyvenimo eskalatorius , yra būtybės, lipti
laiptais , kad pakils , o ypač tą juda ir palaiko tai, kad
pakankamai , ar taiklausimas pusiausvyros ?Galios
pusiausvyra yra svarbi judesių , aukštyn ir žemyn į
kiekvieną būties lygmens pusiausvyros , bet ne visi
nusipelno eiti arba paremti mus lipti , pastangų ir
atkaklumo yra raktas , tada pakelti save į aukos dvasios ,
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besužalojimas arba sustoja ir ji paims jus į mąstymo
būties šviesos.Nėra išorinių jėgų , kurios gali duoti
pusiausvyra , žingsniai yra kietas ir šeriami kabelių vilties
atvyksta į svarbiausių elektros kabelis gyvenimo ciklą,
energijos, kuri maitina žemę.Mano elektros skydelis
buvovienas, kuris būtų komanda pozicijas ir poilsio
universaliųjų galia.Tai buvosaulės šviesos , kad būtų
apšviesti tamsias širdį žemės pobūdžio.Kas vyksta
jaučiamas nuliūdino aušros vieną kostiumą , kurį gavote
su sutemos , gyveno , atgaivino ir atgimsta esu
Tasgalingas saulės ( saulė ) *spinduliavimo šaltinis,
patenka kaip lašai ant grindų, tai gyvenimo ir šviesos
šaltinis .Mano švyturys , kuris siekia paliovos šarnyriškai
judėjimą anomalijų .Pradeda jausti pirmąjį elektros srovės
ir triukšmingų nervus mirksėjimo su širdies elektros
srovės .Elektromagnetinės bangos , kad ateina ir išeina ,
kad signalų mintis aplink bangų rate .Elektra eina per
mano kūnąsrovė, duoda man į bangas grandinę.Elektros
impulsas žemyn ir aš sukrėtė pulsas cirkuliuoja elektriniu
režimu , visada žinojau tiesą , kai atrado impulsų
švytėjimai , yranutrūkęs ir užsičiauptikamavo balsus
ryškiai jausmas yra , užsidega ryškiai žvakęsukauptas
skausmas lydytu vašku.Elektriniai durys atviros švelniai
liesti , bet uždarant neturi laiko atidaryti .Elektros
grandinės pamatė gabalai su tamsių ryškių neapykantos
šaknis.Electrocuted ryškioje dūmų išvalo atminties ,
elektromagnetinio neramumai protus knibžda , neramius
begalinis
electromagnetismos
.Išplėsti
kaip
neelektrifikuojant spindulius , kad paralyžiuoti protą, turi
šviesos , juoda elektryzującą blyksnių , mirksi žiburiai
kamuojančios
man
į
nenutrūkstamą
grandinę
praėjimą.Nepermatomos
žibintai
apšviečia
Svetima
būtybių artimosios šviesos .Laidai eina per mane kūno
energingas pilnas energijos .Subo ir pažangos į 10-ojo
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kontūro ir yraEnergia " nesėkmė , nepaperkamas
nettamsoje yragalios praradimas ir nukrito tramvajų dėl
ekstazio ir jausmus žodžiais.Ryškios aštrių cut ir ryškios
aidai , šviečia šviesa greiferiniai balso plyšta, žaibas
mirksi , kur tamsiai užtemdyti paklydęs būtybės su akių
orientacijos.Yrafluorescencija ir kuri nėra bloom ir
patenka grzmoty visomis kryptimis ir reikšmių ."
Ofusculência " ir jų auskarų žaibas užgožti kito
pramoginių pojūčiai ir atrodo.Įkaitimo ir susikerta giliai
lankai jūsų sielos , turinčių atomų , dinamišką ir
kaitinamąsias sukrėtimus.Kaip užuominą kala man
jausmų , kad reikalinga stipri ir ryžtingai šviesos , man
nesant prieblandoje , kad susirangyti tyliai, aukštos
šviesos mano būties ir švelniai džiaugsmo, žaibas
neatitikimą .Yragrėsmingas šviesos, grasina šiuos
gydyklos žibintus, kankinti su mumis ir leiskite numatyti
pavojų ?Yralempa,šviesa, kuri lydi jus Bukolisks ir negali
pasipriešinti
akimirkas
intimidas
jums
paslaptį
.Yraintensyvi raudona šviesa , tuo trukdant greitintuvo
nervai .Zarpares šokas ir teršalų protai be impulsų ant
aukštyn, šviesos įmonė , apšviestas , kas nedavė , o ne
jaustis įmonę šviesos .Perkūnas sumalkite ir sudužti
alkanas garsų malonumo .Galingas apšvietimas pasmerkti
kitų gyvenimus , kad švietimo sistemoje balsus .Kaip
galingas ir lacerating spindulių, supjaustyti ryšius
neįmanoma susieti artimosios šviesos , kurioje nustelbė
supratimą, kad prasiskverbti gabaritų ryšuliai .Intensyviai
apšviesti juodos šviesos rūko į šviesią Cosmic , aštrų ir
giliai kosmoso , kad atleidžiama užmaršumas sielos .Žaibo
šildo ir tamsėja ir tampa nejudrus ir tylus , bet
asortimentas ir triukšmo , kai tai atsitinka yra dusulys ir
didžioji , kad užkrečia pyktis gyventi ir būti tarp kitų
šviesų ir apšvietimui ar netgi paprastas, bet ryškus
trumpalaikis tamsoje "Atodūsių" irpertraukos labiausiai
6

elektryzującą tylos .Tai žaibas išvalo jums sąžinę
pažymėtą išleidžiant iškalbingas ir dejuoja , kad nuosėdos
veiksmų apleistą jausmą turto bus galimybė tuo metu
krito
kitą
žaibais
šiame
pasaulyje.Prisimenu
nusifotografuoti su broliu ( dabar kabo mano kambaryje)
ir aš ten, kur turėjau Infernal šeimininkų, kurie vėliau
pateikiami.Po šviesiai pilkos , šie pelenai šis prekių
ženklas jums šildyti lygintuvai laukinių ir stiprus
tikmušamas yra užterštos pelenų atsižvelgiant į praeities
ir ateities visur nepamirškite .Iškirpti iki neapgalvojus ir
propaguoja lėtai atsukti ir effusively sakau jums
kontroliuoja tave, ir meta į šviesos šulinio , kad nuskęsta
atminties šlapimo nelaikantiems žodžių ir pilant savo
troškulį šviesos .Be šurmulys yra rusenantis žarijas
magnetiniu įstaiga, švilpukai ir mirksi širdimi deginimas
su troškimas kažko , vyriškas ir moteriškas vyriškas arba
ir jausmingą tada , šioje įžeistų dvigubos asmenybės ,
kad nenusileidžia net į vieną pusę arkitą.Tai šviesiai pilkos
šilumostamsus irpaviršutiniški ir turi savo šilumos
apsaugos lietaus ir prarijo , kad išplito visoje žemynuose
ir nesenstantis erdvę įsiveržia mumis ir pristato mums
įžvalgų prabangus ir suteikia mums daug malonumų ir
slegia.Nerimas chemija sėdimas malonumas, bet ne traški
, bet spausdinami naivus veidus.Pamiršo jausmas ir
būties jaudulį , jaučiasi apakinti ir šviečia ir mažina
susitraukimus jaučia kraštutinumų , perviršis taip, kad
nukreipti mus į kitą dimensiją , kuria, minta
priklausomybės neturi trauktis nėra virpėti arba
susidūrimas Crazy plaukaineigimas .Hipnotizuojantis
lengvas ir klaidžioja jaustis jaučiamas veido , kad žada
duoti į troškimą , veda mus racionalizuoti ir manome, kad
yra , už tai esame linkę be kredito , be skolų , sustingusi
kaip hipnotizuojantis gyvenimo transcendentinius būtybių,
kurios yra įsipainiojęsdžiovinti šaltiniai , Rave kaltinamas
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antakių begėdiškumas ir laisvalaikį .Tai veda mus į naujus
iššūkius paties minties skirtingų reakcijos , tokios
reakcijos kartais nepagrįstos , kur mes susiduriame su
gryno troškimo turėti , gali būti šeriami jos ir nėra atlikta,
nes palaidų gabalų molio , kurie ateina kartu, kai
šildomas.
Mano antrasis atmintis tiksliainuotrauka apsirengęs
kostiumu , kur aš esu tų pačių drabužių iš pirmosios
nuotraukos , kad dabar mano kambaryje , aš Açoreira ant
automobilio Prisimenu krenta į mano močiutė laiptais kur
buvo juostosnaudojamas į musių įėjimo.Prisimenu
skambinti mano močiutė žemęmusių žemė buvo daug
ažitacija asilai ar arkliai nuolat paleisti .Mano tėvas , kuris
valdo mėlyną automobilį, kuris gimė mano antras
pamenu, buvoDatsun .Mano "senosios" naudojamas
papasakoti istoriją , istoriją , pasak jo , tarp mano
močiutė ir asilas , kad nebuvo jam paklusti ,moteris šiek
tiek jam ausį.Šiandien po istoriją, kad bus skaityti jums
ne sumažėjo jokių dantis.Aš pamačiau savo močiute krūtis
kartą ir buvo į veidrodį buvo pagal mano tėvų lovoje buvo
geriau juokauja, kad turėjo vaikystę ikiblogiausia
košmarai , košmarai aš turėtibaisi žemyn srautą ir į puodą
, manau,tai gali būtiblogiausia, ką galite svajoti apie vaiko
ir mirties pabaigos iki mirties ir kaip prieš mirtį ar
nemirtingos , kad šviesa , kuri yra padalinta tarp svetimi
organai iniciatyva ir vibruoja tarp dviejų lengvai būdų,
kaip gyvinti , bet ne gyvenimenepakitusi sielvarto ir
nerimą sisteminės hipnozė , kad maitina ir stiprina
.Sąmoningai yra toks intensyvus , kad išnyksta ir yra net
ištrinti.Psychedelic kryžius viena kitai griaustinio triukšmu
ryšiai drąsūs , kad parama ir pagerinti anomaliją , kuri
ateina iš to, kad mes , kuriai visą šį psichodelinio
griaustinio .Na čia viskas lieka nuoseklūs , be įgaliojimų ar
svarstyklės ,perkėlimas būtų tikuž anomalijų , juoda
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griaustinio , sugautų pretekstas ir siuntimo nelyginis ,
giliai grunto proto absorbcijos nes ji užgęsta , asortimentą
ir judabe psichodelinių žiburiai , kad vargintų , kurie
išvengti , jei jūs norite, ar mėgautis malonumais
išskirstytos nudažyti nukentėjusia pasvirusių spalvų
sustingęs , nenori sukurti arba tik indulgencija mažiausiai
slaptos
Rodos, pasaulyje .Alsuoja į
fragmentais
fragmentiškai tiesų minties dvasia yra tie, kurie
įsivaizduoti kitą pasaulį , atokiau nuo trikdžių , kad
dirginti mus , kai mes subraižyti akis , arba tiesiog
mirksėti .Šis judėjimas pasitraukė kitas judėjimas šviečia
ir purškimo tolimas ir pamiršo protus paprastas faktas
yraužimtas arba džiovos .Thunder psichodelinio ir diskai
toli dvasias be jų išpažinti ir kodėl egzistuojalygiagrečiai
tikrovė gandų ir nelankstumo kaip baidyklė , ir niekas čia
valgo keistas asmenybes ir slapyvardžiai jau turi , nors
yra iš tikrųjų.Taigi visa tai yra nerealu yra nesenstantis
istoriją , tačiau nieko , bijo , bijo, kad deports į horizonto
5 Matmenys, POLIGONAS ir tiesinės , bet nėra tikėtina ar
net jokie bruožas , šis bruožas yra tai, kad
pusrutuliaiirtranscendentinis aukštinimas maniau .Nėra
gėlės, auga gijų abstrakčių idėjų , kodėl taip impulsai
gimę simbolių kada nors matė , dekoruoti, imitacija
judėjimų ir tinkamumo metu , bet viskas supažindinami ir
minimaliai skaičiuojama .Nėra skaičiavimai yra reali ir
nenuspėjami , kad yratikras spontaniškumas , kad yra
absurdiška galvoti apie ką nors .Grind ir sumalkite su
senų laikų galvas ir turi desvanecestes geltona lapai ir
valgyti bibliófagos kad nė atkaklumas įbauginti pasenusią
atmintį ir atliktų suklastotų ir jo priemonė.Apsuptas
matavimo aparatą Jie sveikina Abisinijos rotulantes ir
juoktis iš Abisinijos griaustinio .Paraginti tuos, kurie
gyvena praeities šviesos , tie miršta iš anapus įsiveržti
žymūs dangaus kūnai iš tiesų atsitiktų ,nedelsiant .Tačiau
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visi yra techninės, daugiau ar mažiau intensyvi , tačiau
energijos spinduliuotės , kurios yra nesuderinamos su
praeitimi , net ankstesnę akimirką.Prisiminimai taip
neišskiria kenksmingų spinduliuotės , bet ne užgožti bet
maniau, kad jei norite, kad įsižiebti bet kuriuo metu ,
pagreitį ir šiuo metu.Dėl praeities kerta su dabartimi ,
metu , pagreitį , antra ar frakcijos , bet ne įtaka , todėl
visada yragalingas lengvas laikas yra grynas srautas
ekstazio , kad gabalai kaip vėjas į veidą , nors iki tol
neteko ketinimųir judėjimo aplink malonumo daryti ar
būti,
nes
tai,
kas
egzistuoja
irmūsų
būties
sąskaitaspustelėkite , kad tiesiog laukiu savo praeities ,
daugiau ar mažiau intensyvi šviesa, praeities gyvenimo
prakaitavimas šviesos , betne vadovauti judėjimo principą
paskatino likusius impulsus be kaukės ,antra gyveno metu
nepatinka, kad tiesiog nuskaityti aplink žibintus praeities
ir kabintis į nieką.Na tai sinonimas užterštumo , radiacijos
Ne, ačiū !Taigi nieko stipresnis už šviesą tuo metu , ir bus
visais laikais su visomis savo jėgomis , bet nė vienas yra
geriau nei bet kas , tai yra kova reikalas, o ne pas mane
su šiais įgimtų šviesos , nes kiekvienas iš jų turi ,pavargęs
valios ir vaizduotės ir gryno energetikos plėtros ir kūrimo
, magiškas spalvų atsispindi geltona saulė.Iš tiesų nėra
daug šviesos, lieka vienintelė likusi egzistavimas protrūkių
ir darniai Uprzedmiotowić , kurios jūs negalite
pamatyti.Taigi nėra reali, yrakažkas , kad padeda mums
didinti informuotumą rezultatas .Tačiau spindulius , kas
yra sąmonė ?Kas yra tikrai sąmoningas ar nesąmoningas
?Čia yrabarjeras, kuris neįtrauktas į daug prasmės atlikti
ir suprasti , mes visi važiavo šiuo metu .Tai daryti
išankstinę kliūtis ir pasakyti srovės yra neįveikiama , kai
iš tiesų nėra jokių realių kliūčių ! ?Viskas yra taip
įsivaizduojama visi toje pačioje srauto iliuzijų gyventi ,
sėdynės kitų dvasių , kurios neturi įtakos tiesą , nes yra
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arba iš tiesų nėra tarpsąmonės noras barjeras visuomet
yrasąmoningas ir , kad mes pasiliekame sautik tuštuma ,
taip yra įsivaizduojamas dangaus būtybių, kad gyvena ,
kaip ji sako, atsižvelgiant į praeityje , pagal dauguma,
kuri nusprendė , kad ji turi svorį ar priemonę , bet tada
vėl , kurie jiems trukdyti .Jis pastebėjo, ir žvelgti įnyksta ,
kol ji buvo tik natūralu, kad tai aiškiai šviesos , kad ji
netrukus reikalavimų.Neatitiktis, bėdų , konfliktų ,
tarnauja kaip vos indulgencijas akumuliatorius požiūriai ir
problemos sąmoningai , bet ne taip giliai , kad jie yra
natūralūs .Tarp gamtos ir transcendentinis yra minimalus
poveikis yra nei įprastai vokų su mumis ir verčia mus
jaustis ramiai ir tyliai , viskas natūralu : pneumatinė,
džiaugsmas , kad mus supa , kad beldžiasi ir pabėga , o
ypač liečiant , švelnus prisilietimas prietiems, kurie
mėgsta pūkinės lengvumo .Energijos valdomas šerdies ,
stiprus šaltinis spinduliuoja transformuojant mus ,
psichologinė kaita, panagrinėkime tada nukentėjo šios
branduolinės energijos.Tai energingas šviesos auga tikėtis
, kad iš tikrųjų nepatiria nėra , bet kaip povas , kad
infiltratai impulsą areštuotas ir kad sukelti mums veikti
veikti arba negali veikti , impulsinis, šį dinamišką ir aiškų
sprogimą.Taigi mums pasinaudoti didžiausiu eksponentė į
savo jėgomis , yra paprastosios agentai, teisingas, stulpai
byrėti neįmanoma išbalansuoti taitransformacijos galią.Ir
nieko stipresnis nei būti, tai ką pakeitimas, pakelia ir
apsaugo mus nuo užteršimo.Prisimenu, verkia ir nenori
eiti į ikimokyklinėje įstaigoje pirmą dieną , bet ypač po
patiko draugystę , žaisti su draugais .Buvo normalus
nedarbingumo vaikas , kuris sukelia aukšto karštligės
užsakymą košmaras, vienas, kad buvo pridėtas prie
grandinės ir žemyn degančio katilą bet su rave minties ,
aš buvau ketinate pragarą , bet staiga prabudau ir buvo
įrašytas į galutinį skaičių , parengto,Aš žinau, nes aš taip
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pat išmoko atskirti karšta nuo šalčio , pagal mano brolis ,
kuris uždavė ranką ant šildytuvo pagal jam šalčiausią
dalis ir Jis šilčiausias dalis , rezultatas : tiesiog sudegino
tinkamą riešo , kad man primena 666 arbažvėries ženklas
iš smalsumo paskutinis mano telefonas baigėsi 666. kažkas nustos su mumis, jei mes norime tęsti , bet kodėl
sustoti , jei tai yra veiksmas, skleidžiasi ir generuoja
emocijas, pojūčius ir dirgiklius , kai kas nors reaguoja ir
reaguoja , mano veiksmųDraugai , kantrybės ir žvalgybos
suprastikitą yra konfliktinė .Kodėl palikti neigiamos
energijos paralyžiuoti mus , lyg mes buvome vaikai
neatsakytas , my dear drąsa,žodis yraįsakymas , kas turi
būti vertinama ir kas busproto teisėjas, kuris gali būti
normali ar nenormali , kas !Mes visi turi tikėjimą, o aš
turiu fezada duoti , kad susirūpinimą keliančius atvejus
valios ir visažinis ir šis noras , bet kaip arfa , kad
užsimena ir eludes perduoda skamba undinė su
haliucinacinis aidų.Nieko daugiau nei atsipalaiduoti girdi
klausytis dvigubai tiek, kiek mes kalbame ir tyla yra
veiksmas , o ne naivus ar nekontroliuojamai , nedaugelis
atsispirti tylą ir ten - pabandyti.Netgi gali būti torturous
bet
atsakyti
į
daug
subjektyvių
ir
objektyvių
klausimų,draugiškas tyla tyli , bet gali veikti kaip puikus
ginklas nekontroliuojama, NORĖDAMOS impulsyvumas ir
troškulį , tiems, kurie negali kontroliuoti .Nusiramink ir
klausytis , klausytis jums tyloje.
Aš vieną kartą sugautipaukštis susieta jam
vielos lyginimo lenta geležies būtų suteikti jam maisto,
vandens ... Ir mirė tą dieną mano gyvenimo žaislas .Mano
pirmasis žaisti sugauti žaidimas bloga rezultatą , kad
mano brolis už mane sukelia man nusodinti vieną " kampe
", kur krekingo galvą ikibalkšvos audinių buvo apie .Ėjau
apie 4 km eiti į kalną ir rūkymo Kentukis į $ 12,50 šie
susitikimai mano draugas valgė lempos , puodeliai,
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kurios, atrodo ,cirko praėjo neseniai gyvenvietėje.Mano
pirmieji metai dviračių ekshibicionizmo buvo daugiau
mano brolis ,dviejų nepavyko praleisti keletą plytų ir
tiesiog paimti jo pro ligoninę.Beveik tuo pačiu metu
paėmė ferradela nėščią kalę ir tada rutuliukai vagystės ,
kuris padarė mane įtraukti savo brolį keršydamas man
ladrãozito , kad vėliau bus mano draugas ir aš turėjau
craziest brolį žemės .Tai draugas nebuvo pakviesta į
mano gimtadienį , bet pasistengėme pasiūlyti man mano
pirmasis LEGO ir unikalus gyvenime.Dienų iki 1 komunijos
nuėjo su draugu į vietos bendruomenės centro ir pavogti
nuodėmės plokštelių .Tai buvo tikpradžia.Tada aš
pradėjau žaisti ace paslėpta ir tai , kaip aš paslėpiau savo
motinos geriausias draugas palieka jį ramybėje į namus
vėliau sužinojau , kad jis buvo išsigandusi ir ragindamas
mus ten mes atidaryti duris.Draugai žaidžiamas su
dviračių, automobilių, marmuro , ir patiko nuotykių ...
Galų gale nutiksdieną dainuoti apie karalių janeiras ir
gauti šiek tiek pinigų išleisti ją , tada tik nepamirškite ,
siūlančių dešros ir kiti rūkytames stebėjomės į 3 klasę ir
norsmokytojas buvo pakeistas ,mokyklos žaidimų buvo su
smėlio kalvos ir skyles darbų , bet aš išdrįso , kai aš
atėjau į kambarį ir pirmą kartą tokio drąsa būtų "
vadovauti reguada " ir išdrįsoAš paėmė ranką
priešmokytojas trenkė man ,antra priešais studentų ir
apsimetė atleista.Be4 metų pardavė savo kolegos tėvas
kolekcijas dangteliu, šių papildų , kurie ateina iš šiandien
laikraščiuose .Prisimenu pirmą vedlį , kur įdėti savo mamą
paėmė mane ir mano tėvą ir mano brolis ir aš pamačiau
vedlį neliesti jų genitalijas man jis nedrįso ir išmetė jos
neapykanta buvo, pirma, kad pasibjaurėjimągyvenimo
.Ašgimdymo plius mano pusbrolis ir mano brolis ir jis
gaunapirmasis LP Pink Floyd - sienos, primaço
kietas.Prisiminti 1st bendrystę 1986 gegužės diržo kardo
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pelenų bažnyčia jau buvointensyvus pėsčiomis su stora
batai.Atėjo laikas išvykti į Estarreja savivaldybės ,
nugaros paliko draugų ir pažįstamų , gavo paslėpti mano
išvykimą visi su paliekant tik priešmokslo metų 4 metų
bus kompensuotas vėliau laiške mokytojo naudai ,
kurisparodė žavisi mano tyla.Kai aš turiu Estarreja
apskrityje aš persikėlė į Pardilhó , aš po kelių mėnesių ,
pradėjo čia mano dienos į dieną , aš žinau, tuo metu, ką
mes dabar vadiname Bulling buvauauka ir bijojo , bijojo
net keliaujant iš namų įmokykliniai autobusai, ten buvo
vienas , kuris buvo laimingas, kad " šlapias sriuba !"1
darbas, pamenu buvo plauti automobilį į mano tėvo ir
perduoti sąskaitą jau į rašomąją mašinėlę ir jis sumokėjo
mane.Įstojau5
metus
su
specialiu
leidimu
,
tyatsakomybės atsisakymas pasirašyti mano tėvų ar
globėjų įvesti5 metus mokykloje c + s Brodick , nes dar
neturėjo minimalų amžių .Pasiektas tik Roll tualetinio
popieriaus ir fumava- pasiekė noritepasaulis sustabdyti
laiką man pasinaudoti banko apiplėšimą , ir tt ... Bet
šiemet man mano pirmojo laipsnio , kurioje nurodyta, kad
studentas dalyvavo kryžminio šalies1988/89 mokyklos
įlipti 15ºlugar , nieko blogo tiems, kurie dar nėra
auginami , taip pat pajuto išaugo praleisti tinklą ir eiti
pirkti cigaretes .Jis vaikščiojo be dviračių stabdžių ir
praleido sportbačiai padus mano pradžioje rūkymo rimtai
aš skolingas milžinišką sg kaimyninę geriausią smuklė
anksti Estarreja pageidaujamą savitarnos ir nevalgydavo
kavinėje .Prisimenu1 laidotuvės lankiau buvo mano
papūga gaila tai buvo iškirsti sparnus ... Jis nuėjo žaisti
kieme ir pakilo į loquat kai aš šoktelėjo į žemę, sumušė
Banguotos papūgėlės !Čia prasideda mano tęsinių
;užmigau net verkti prarado tą gyvūną , aš galų gale
sujungiant mozaika ir ten padarė jo palaidojimo .Viskas
labai gerai nekatėkitą dieną eiti ieškoti jį !Rezultatas šios
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istorijos baigiasi su šunimi , kad prašė Kalėdų metu , bet
buvo nustatyta, nuklysti nuo savo namų duris , mes
sveikiname šį " Teko " ir galų gale buvo pavesta pulti
tikslinę katė , tik mano Teko žudyti kačių .Aš net
nukentėjo akmeniu antlengvesni iš smalsumo ir ji sugedo
.
Mano pirmųjų dienų darbo , linksmins mane
tešlos , kur jis dirbo , kad išbarti ... Jis net imtis laikraštį į
tualetą skaityti ir rūkyti , tačiau viena ar dvi cigaretes tuo
metu negali būti sugautos mano brolis ir manosesuo
atvyko su baime mesti paketą iš į automobilio
langą.Turėjau su vilko šešėlis patirtis: buvo prarasta , bet
rado .Protected , bet tik pasirinkimas.Maitinimas savo
vikrumas cheminių kietųjų dalelių ir vanduo būtinas
.Grynumo pačių "šešėlis " sluoksniai nuotykių ir turėjo
nusileisti , Caricuao .Kaip vilkas buvo saugomas , bet
požiūris vieni, panardintas į akivaizdų vienatvės .Šiandien
, kaip aš rašau Caricuao vilkas , aš susiduria savo pasaulį
ir ją interpretuoti .Draugas nepriklausoma negalite
gyventi be jų laukinės gamtos , tačiaunekilnojamojo
naujokas labdaros gyvenimą, embrionas Caricuao , kur aš
baigiau turi lojalių jauną kraują, ypač sąžiningas bebaimis
pobūdį, nuožmi iš esmės , bet sąžiningą ir pagarbų
Draugokompanionas ir draugas .Taigi ištikimas kelionės
kompanionas ir bendrininkavimas visada aiškinama su
šiluma ir tyla.Aš gyvenaupakankamai mažai patenkinti
Caricuao " gatvių " ir įmonės šešėlius .Bet aš mačiau
drąsos vilkas ir įkūrė kvailas ir įstatymais artimas nuorodą
draugui už savo laisvę .Jei yra vienas dalykas,vilkas buvo,
laisvė, buvo vienas, vienas!Ir nemokamai!Šešėlis Vilkas
būdinga žmogui spindinčią energiją savo būdu viduryje.Su
savo loti įvesti savo laukinių nepriklausomybės gamtos
genuose.Nusprendė pasidalinti savo dvasinį menkių vien
Kūčios su vilko , ar veikiau šešėlis Caricuao vilkas , o
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sujungti vieną nemokamą patiekalas sutartinai broliškai
dalijasi savo gėrimą .Mes esame vieni savo noru ?Žinoma!
Mes esame laisvi galvoti , kaip formų pobūdžio.Tai
buvodovana man tai Kalėdos,vilkas Caricuao , bet jis
laukinis ir įgimtą genetinį aplinkai traukiami jų
chromosomų į laisvą valstybės grynumo savo prigimties
jausmas.Mįslingas kaip gyvenimo būdas , bet kursto
geismas gyvenimo ir mėgautis savo vienišas , bet laisvąja
ranka jokių apribojimų ar neskyrimo .Aš ir šešėliai vilkas
yra draugai, yra nebūdingas savo būdu veikiantis
neįprastai prievartą kitiems , mes nemokamai iš motinos
gamtos rankose ir todėl auga ir ką mes sukeltas
įsiskverbti į mus.

Aš turiu daugiau kaip 10 min especado žiūri mano tėvo
meilužis ir maniau , maniau , kad bent ji padarėtriukšmo
buvo ketinate turėti tam tikrų problemų.
Man visada patiko mano brolis , bet jis kartą
mušė mane kumščiu smogė į mano tėvo tapatybę , kai
bėgau pižama gatvių Pardilhó , Estarreja apskrityje ir
pateko į šalia BRAMBLES kieme.Iki turėjau įdėti makiažas
įprastą išvykimo sekmadienis dėl ženklų veidu .Jis
vaikščiojo be stabdžių ir praleido sportbačiai sugauti , aš
pardavė dviratį jums rode be padangų tik su ratlankiu
pasiūlyti mano senelis ir jį pardavė svorio , jei aš padariau
300 JAV dolerių jai .Šioje mokykloje aš galų su dviem
neigiamais , vienas kitą matematikos amatų , aš niekada
suprato, kad tai buvo taip blogai, rankinio darbo.Natūralu
dalyvauja visuomenės ir jos papročiai , pradedant 1989
metais žaisti futbolą iki galo šį karjerą 1998 metais kaip
sportininko sporto klubas Estarreja kaip praktikuojančių
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futbolo pradėjo kaip vidurinį bumas pasiekė 3 tikslą mano
ilgą karjerą ,bet tai buvomokymai rungtynės prieš
Ovarense .Tada , kaip jie augo traukėsi į centro puolėjo
poziciją , aš keliavo į toli į kairę, tada į dešinę viduryje
tuometinis vidutinis centre gauti apsaugącentrinė ir
atleiskite pozicijas.Jis buvo žinomas dėl savo karjeros
pabaigoje kaip pagarsėjęs anti sąžiningo žaidimo
sportininkas , tačiau užsiregistruoti2 įmušė dieną aš
prašautreneris buskomandos kapitonas ir žaisti centrinis
saugas , "įmušė tame žaidime ,padarė skirtumą ir rode
atstumą nuo viduriu priešininkų tikslo, nes " cuequinha "
vartininkas .Mintis imtis smeigtukai futbolo žaidimų
siekiant, kad vaidina srityje .
Be 1990-1991 lankė vidurinę mokyklą 7ºano
Estarreja , buvo menkai integruotos su šioje mokykloje už
tai, kad maištingas ir išlaikė istorija, kad vieną dieną aš
masturbated klasėje , buvo pavadintas istorijos
profesorius kaip turintys Patriot raketų - kad tuo
metuIrako karas , neišvengiamai nepritaria metų 4
neigiamas .Kas man skauda dauguma buvo Portugalijos ,
nes ji buvopirmoji ir vienintelė mano mokyklos
karjerą.Nusprendė grįžti į Brodick mokykloje, kur buvo5
metus.Po 1991/92 mokslo metais 7 Mokykla C + S
Brodickas pirmieji metai būtų pravardžiuojamas " AIDS "
tarp kolegų , deja, turi elgėsi šlovę , tačiau mokyklos
pasisekimas buvo man leidžia artimųjų kokybės ,
jauaukštis susidūrę kodėl atėjau iš Estarreja į Brodick
sakė, kad buvo pašalintas iš mokyklos Estarreja .Perdūrė
mažo tankio diskeliai padvigubintipats padarė jį su
rankinis grąžtas pajėgumus , atėjo eiti į Estarreja
pamokas Brodick ant " dviračio " sąmoningai eiti po kol
kiaušidžių , vagystė kramtomoji guma ir saldainiai
prekybos centrui .Geriausias žaidimas aš padariau mano
karjeroje buvo potiesioginis ir buvo prieš paplūdimio
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klubas , kolvan atėjo paimti mane namo .Aš įdėti sviesto
sumuštiniams skristi draugui pavadintą " MINETE , "
pirmieji porn movies pamačiau mane tiesiog sužavėjo
,moteris turėjo penis ir papai tuo pačiu metu kažkas, kad
jam priminė , buvo dar gyvates ir unguriai , mano tėvas
scenas... Tarp Estarreja ir Brodick kelionės turėjo tai, kad
cp klirensas padaryti , bet kaip rūkymas buvo pradeda
apsunkinti , o ne pirkti perdavimo ... jau buvau tokiame
etape tik keliauti autostopu turi nedidelį pokytį tabakoir
išvyko į duonos valgyti puse duonos gerti alų "Litrada su
kolegomis kojinės.Namuose mano senelis nušautas iš
airgun ir švino rikošetavo ir beveik trenkė man ir išgirdo
sviedinio zvimbimą .Aš vieną kartą nuvyko į gimtadienį ,
dabarnarkotikų traku sudegino vieną gumą ir tapo juoda
atlikę tikėti savo šalies , kad buvo hašišo .Prieš išvykdami
traukiniu vadinamas Mano draugai namus ir pavogė
butelius šampano į mano tėvo ir gėrė prieš treniruotes
kelis kartus ateina būti pašalintas .Vieną dieną vienas iš jo
draugų buvo tokio girtumo , kad turėjo būti paguldytas į
ligoninę .Jo tėvas atėjo skambinti savo priėmimo
skundą.Perfutbolo klubas turėjo specialų mokymą , tai
buvo mūsų priešininko komandos parinkimas Aveiro
ieškoti naujų talentų .Atlieka didžiulis treniruotės ir tai,
kai jie mane treniruotis Aveiro atrankos ir gavo net vietą
.Aveiras sezonas 91/92 futbolo asociacijos žaidžiamas
kaip puolėjas , descaindo į kairę pusę , buvožaidėjas,
pakaitalas , kuris vėliau buvo fcPortas .11- 07-1992
atrankos sub- 13 turės susidurti , kurioje jie susidūrė su
Aveiro pasirinkimą su Leiria atrankos baigėsi sezoną 9192 , čia šiame žaidime aš turėjau mano šansas ir nuėjo į
antrą pusę , kaippranešė žurnale Aveiro , antradienis,
liepa 14, 1992 - Aveiro , 2 - Leiria , 1 " žaidimo metu
sporto komplekse -ų srityje .Jacinto ." Mainais pirtys
,Aveiras
komanda
pasirodė
aikštelėje
su
kitu
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nustatymu.Skirtingai nuo pirmosios dalies , kurioje
dominuoja leirienses , Aveiras pradėjo imtis žaidimo
sąskaitą ir geriau išnaudoti priešininko gynybos , davė
"apie veidą" į rezultatą .Pasiekė išlyginamasis įvartis , per
maurų Filipe kad plūduriavo prie Beacon fone " .Aš
nežinau, ką aš darau tame žaidime , aš prisiminti įžengęs
taip toli, kad negali sugauti kamuoliukus , arba buvo per
lėtas ar buvo labai greitai, bet , galų gale, ten bus įvartį
3-iąją tikslą manofutbolo karjera, šiemet nebuvo turnyras
tarp nacionalinių komandų dėl finansinių priežasčių ,
galite vystėsi daugiau?Jūs niekada nežinote, .Ateik
mokslo metais 1992-1993 kurie dalyvavo 8-oje klasėje į
mokyklą c + s Brodick ir jau rūkytos visus intervalus , tai
buvosukilėlių su deviantinio elgesio .Jis papasakojo
draugas, kuris buvo į karo mokyklą , aš ateiti Prancūzijos
klasės paramą su klozeto ant galvos , sakydamas , kad
tave tualetas , neturėjo drąsos susidurti su mano tėvo
akis iki pirmojo hospitalizavimo ,kramtyti žolės prieš
einant namo po pirmojo futbolo mokymo ir paskutinį kartą
aš paėmė plakimas , grojo mokymo prasidėjo " paėmė" ir
užpuolė jį ir jam pasakė, kad laukia manęs ten , kurie vis
dar buvo daugiau, irjis laukė ... kol mano galva buvo prieš
dervų jis turėjo iš " Pardilhó " slapyvardį.Turiu pirmąjį
diskoteka mano palėpėje suteikiant jam vardą ku *
.Padidėjo stoglangiu ties pastato viršuje ir atėjo , kad
antklodės dėl , be kitų dalykų, stogo, su draugais rūkyti
vilnos kelis kartus , su Nunomano draugas gavo mane į
ribas, šalia židinio krašto , paliko pelėda , kadbuvau
nebalansiniai ir sukelia man beveik krenta nuo stogo
.Mėlyna Ray Blue Ray įsiutino įsiveržia man būti
liepsnojančios energijos, kuri teka per nešvarias porų
prietarų ir netolerancijos , kad ši mėlyna žaibas bus
streikas .Gaminamas visų būtybių šviesos susisuka į
prietaisų be sunkios gėdos nėra spiralinius nežalingas
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dirbtinumo iš .Tai lazerio šviesa skverbiasi ir nepastebimai
prasiskverbia įnematytas ir nepastebėti.Taipsichikos ir
magistro šviesos prielaidomis nesusiję su kryžkelėje savo
psichinių .Nematomų ir nekenksmingų priežastys per savo
šviesų
siurbimo
nuodingų
minčių
ir
išankstinio
nusistatymo į savo nuodus ir jo priešnuodis .Stogo
šviesos,dūmų , kad praduria apie slaptas proto skudurai
prisiminimų atšauktas iš galvų be krypties ir veiksmo,
veiksmų šviesą , tai variklis, atvėsina į pasiutęs minties
lėtai
ir
nekoordinuotai
massificadora
proto
žingsnį.Auskarųentuziastingai prastovą yra ir platina
smegenis ir įdomių žibintai Deambulante elektros
stimuliacija .Sustiprėja įtaigus ir paralyžiuojami kūno
masės , kaip desencadeio Rhymes į svaičiojimas .Šie
stoglangiai nagi baigti inžinerijos galvos." Kai kurie
žmonės turi beždžionės, kiti tik pastoges !" Kitos žibintai ,
kad Obscure pagrindinį įėjimą , aš noriu prasiskverbti
pastoges su prisiminimais , mintimis , trumpi gyvenimą
gyveno be pagrindinių priežasčių , bet su daug
prisiminimų .Prisiminimai , kurie yra apšviesti protą
amžinai atidaryta arba uždaryta į skrynios ... Ia ieškoti
VHS juostos, o ne turėti pinigų mokėti nuomą iki plinta
laiku ir padalintiretai padidėti miegojo galvoti apie tai, kas
buvo .Aš net kasetės mėnesius kaupiasi .1993 aš
pradėjau nori imtis savo pinigus ir nusprendė po pokalbio
dirbti žaidimų kambaryje.Tuo metu jam buvo 15 metai ir
matė apie institucijos daug , kad laikomi tvarką erdvės ir
draudžianti asmenims iki 16 iš išsiliejimo vietos.Atėjo
pirmąjį kontaktą su hašišo ir paaiškėjo vėliau suvartojimą
per 17 metų po .Šioje aplinkoje man susisiekti su kitomis
realijomis , bet neigė kada nors ir aš atsisakiau heroino ir
kokaino vartojimas , kaip pasakyti , kad aš visą savo
gyvenimą buvo ne tam, ar paskirtį , ty aš buvo " kasamas
", bet niekada suvartoja,Turėjo netinkamus požiūrį į
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vartojimą ir jau žinomų " menininkas ", kurįiš mokyklos
metų šaliai 9-ojo laipsnio finalininkų pabaigos 1993/1994
vedėjas .
Generatorius , generatorius , arba generatorius pažinčių
patinka tai, ką kuro Tai ne virtualų kūniškas norą , o tai
emocionalus ryšys skaidriai pabučiuoti ir ištroškę kažko
gyvybiškai emocinės energijos ir elektros ryšių plėtrą.Tai
generatorius tiekia ego ir asmenybes su paslėptų veidų
kasdien atstovavimo kaip atsižvelgiant pusryčiai, arba
vakarienė , ar vandens , kad maitina dienos į dieną
energiją.Nėra kaukės ar lacerating mintys, enquadramo
mus iš tikrųjų meilės energiją arba neelektrifikuojant
energiją ir aštrių auskarų vėrimo ir atstovas atrodo meilę
ir vienatvę , kuris gyvena maitinau kabeliu , kad niekada
išsijungia , yra nepaperkamas galios meilę , bettiesa,
amžinai!Visada troškulį elektryzującą noras atrodyti ir
kantrybės išrado dienos ir pasvirusių paviršių , kurie
atspindi nieko elektros terpėje yra laisvi laidai monotonija
.Rizikos į įgimtą variklio vaizduotės ir pradininkas realijas
, bet su užspringti momentinį kontaktą.Susisiekite svarbu
variklio gyvenimo , variklio , kadsutarimas tikrovė
gyvenimo , o ne būti , bet pamiršo kitų realijų beveik
nepastebimas sąmoningas noras , bet tai yra !Yra visada
yra į galimybę nedelsiant prasme , todėl žiniasklaida
negali būti vandeningas , o ne slysta iš minčių meilės
generatoriaus tai ir išteklius ;apie meilę generatorius
visada sėlinant ir bet kurios kitos ne virtualioje aplinkoje
ir kontroliuoja tai labai yra iš pataikavimu , tada negali
perleisti sau malonumą jis generuoja ir proliferates šiose
vis dabartinių veidus sielos gabalas , jūs visada norėjo
užgniaužti,Kadangi jūs negalite disponuoti bet gabalas ,
nes energija yra vienas ir daugiakultūrėje savo prasme
pasitenkinimas , pasitenkinimas , kad vystosi įvairios
realijas , nes mes esame virtualus ir įsivaizduojama , tik
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kitais buvimo ar pats į veidrodį paslėpė naują reguliavimo
galią iš protusneutronai , kad jie yra tikri gyvūnai šviesos
.Ryškios drakonai gali būti padegti irsrovė, tekanti per
mus ir atgaivina mus kasdien suteikia mums jėgų ir mime
blizgus būtybių ir klystantis , taip!Walkers , nes ji gali
būtišviesos ar nedarbingumo ir sveikstančio priespaudos
jėga, įžeidimas dualistinė ir slegianti tikrovė.Ne Abatas jus
apie tai dabartinių neigiamų polių patekę į pasąmonės ir
sumažinti didelį skausmą opozicinio kritinės asmenybės ,
Maitinau jus , o transcendentinį realybės ir pozityvumo
anti chemijos ir cheminės finansuojančiojo grandines nuo
naujovių ir pasiekimų dvasia , Visiškas kad šinegali būti
perleidžiamas kaip šėrimo pasiutęs lenktynes prie jokio
malonumo , bet tempia protą į minties ir perdavimo tai
bangos .Minčių perdavimas yra realus ir plėtoja grandines
ir niekas negali paneigti šios plokštės turi dabartinius
plinta nesenstantis oro pojūčių ir malonumų engiamųjų ,
nes mes visi , pradedant išorės dirgiklius beta
adrenoreceptorių blokatorių , tačiau stiprinti mūsų troškulį
gyvenime.Todėl šie impulsai veikia mūsų mąstymą , o
kartais konfliktai pasitaiko ir plėtoti mintį , bet gali atnešti
laimę , kadprotonų jaudulys bus išorės realybės.Mėlyna
šviesa sukėlė stiprias emocijas mėlyna šviesa, kuri eina
per tiltus ir laiptų ir infiltratai galią jausmų , kuris maitina
šmaikštus plėtoti šį potencialą, kuris džiaugiasi savo ultra
jautrią sijos grožį skaidrumo iškalbingas draugystei , kad
ieškošiek tiek " mėlyna", stipresnis , intensyvesnis ir
vystosi mus žvaigždynų Gilia pasekmių jausmas ir būti
nusavinti , kad Elektromagnetinė banga .Ši galia veikia
įstrižai protai neteko jausmas gyvenimo , turkis įtakos
gilus ir ilgalaikis draugystę , ji vykdo sau stebuklinga sijos
beprotybės ir nori mėgėjams reto grožio ir žvalumo .Iš
prieblandos intensyvumo temas ji vystosi ir perduoda
energiją ir šiltas apsauginį blogio ir džiugina su agoniją ir
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tylos , ne, nekaukė, eludes su mumis ir nurodyti mums
abstraktaus mąstymo , ji yra ganastipri šviesa ir
intensyvinti malonumasrealus ir įsivaizduojamas , tačiau
jis veikia ir kurie visada daro jai judėti ir baigsis ribas
prasmę ir atsparesnę draugystei .Ji įsimyli ir kaip , kad
priežasties , bet tarnauja maisto emocijų neteko , ateina
ir atneša malonumą ir geismas džiugina , kad malonumas
yra kalorijų ir įsiveržia visi iš jaudulio Frenzy tai pirminė
spalva,
kuri
atsigula
ir
bandelės
abrocha
kaupimoenergijos , kurios yra tuščia su laiku , tačiau
neišnyksta šiame ateityje , ty visada yra, apsaugos,
neleidžia mums išvystyti nekontroliuojamos ryškiai
malonumo lygį.
1994 aš pradėjau mokytis elektriku ir
iškylaslapyvardis , kaip aš esu dar žinomas kai kaip "
Faíska " tai, nes aš paėmė šoką ir palaidų siūlų ir
pabaigoje ten buvo ne elektros srovė .Aš pradėjau lankyti
naktį ir tada pirmojo vizito 1994 į disco užtemimas , aš
tapo " prašau puodeliai " Aš vis dar prisimenu tą dieną
padariusi kvėpavimo testą ir rezultatas prieš įjungdami tai
buvo didesnis nei 2,0 .Šiąnakt buvo fantastiška , aš
tiesiog griebėbuteliuką visą diskoteka ir turi būti
apskaitomas vienu iš vadovųnamų su savo galvą , ir
paliko mane namie, tai buvostebuklas , kad ašpernai
Eclipse vasarą gauti iki galo , kaipbarmenas daro
nuotraukas ir barmenai pakeisti vidury nakties , kad
nebegali stovėti .Palikau progresuoja ir man kiaušidžių ,
prisijungė prie akademinius metus 1994-1995 10 metų
sporto plotas mokyklos Joseph Macedo fragateiro , visada
buvoblogiausia prasme sud.Fizinis ir sporto tai taip pat
buvo dėl mano blogo elgesio , aš net turėti medicininę
pažymą plaukimo praktikos aukščio nuoroda alerginę
reakciją chloro , bet ką aš nežinojau, buvo plaukimo !
Turėjo futbolo komanda, kuri buvo vadinama " Les bufons
23

" arba peidolas ir kartu juos pritraukti lėšų komercinio
ploto Estarreja .Su girtumo mane pro PJ Aveiro su kitu
draugu,
padarė
etapus
prieš
pasaulio
įrodymus
apieantrinė, kai " povandeniniai " alaus ir tortas mišinys
tapo juokais .
Atsižvelgiant į tai, į Bayou prekybos centrų sijonas
finalininkų su meile , gimusių nuo alaus , kad mes jį
paėmė į butą , kur susitikome - su minėtų daugiabučių
tuščių butelių poraštės kelionę.Ant mano draugė tuo metu
proga gavo girtas furadouro man , kad aš galų gale
užmigti prie stalo dar buvo ateiti tik sriuba , ir kai aš
prabudau išmetė lentelę po vakarienės man važiuoti namo
ir aš norėjau būtišaliso ne namuose.Į mano aštuoniolika
pamačiau filmą Traukinių visada rasti didžiulį pokštas ,
nesvyras į tualetą ir pasinerti į iš turds jūros ir
dažnaipokalbis su mano močiutė patiko kalbėtis su tuo,
kas ateina iš manęs tai, kadpyplys tai nesąmonėmano
ETAvidurinė kad padarė patyčias net vyresnio amžiaus jie
buvo net bauginanti iš mano brolio vestuves su 3 butelių
romo ir daug kadrų ir sugriebė žaliuzės šį rytą mėtyti į
viršų.Tapau čempionu komandos pramintą" čečėnų "
futbolo turnyre ir toliau savo pažangą ir 1995-1996 jau 11
pradinės mokyklos José Macedo Fragateiro galėtų gauti
perėjimą prie 12 klasės , bet su matematika ir fizinės
chemijos atgal,niekada jiems atsigauti .Aš iššoko iš lango
klasę ir vaikščiojo per duris pasakyti, kad jis nuėjo į
vonios mokytojas, kuris buvogrupės direktorius sakė, kad
tai būtų pasakyti savo tėvams ir aš remtis , kad turėjo
problemų namuose .Tačiau rode veikia ir skundėsi per
daug raumenų , o vėliau atėjo būti eksploatuojamas dėl
sumažėjusių metų 1996-1997 išvaržos atveju neišlaikė
vienerius metus yra smarkus karinę tarnybą , į
kuriąkariškiai patikrinimas apsvarstyti man netinka,
skundėsi man, kad negalėjo paleisti , nes skauda kojas
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.Jis padarė Tri- turbo draugą ty sąnarių 3 filtrus.Sukelia
Bulling situacijos įtakojantys grupę "Už " mokyklos buvo
tie, kurie vadina eta .Skatinimas susitikimus su 4 ir 5
žmonių
kiaušidžių
pietų
miestą, realūs išpuoliai
saviraiškos laisvės ir svečiams, kurie surinkti su mano
geriausia sąjungininkė Nuno coagíamos įprastų lyčių
grupes.Deklaracija rotušė Estarreja , aš užrašius : jis
tarnavo kaip monitoriaus profesinės programos vaikams
1-ojo ciklo pagrindinio ugdymo " aktyvaus poilsio " metu
liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais 1997 " Aš
patvirtinu,
kad
teikiamos
paslaugosbuvo
plačiai
pripažintos ir gyrė tiek palūkanų ir įsipareigojimų
demostrados ar kūrinio nuopelnas .Santareme po
sakydamas jis ketina Expo grįžo namo , kai kurių draugų
ateinančiais duoti bezdalius ir Blur man visą išstūmė pro
langą boksininkų pasikartojančius metais 1997/199812
metai, kai aš keiksmai Gedimų atsidavimustudentų
asociacija, metai prasidėjo vairuojant.Laukti ir jis rode
gerai , norintis , nori šokinėja , praleidžiant ir rūkyti buvo
vaikščioti be przewijanie paskirties nerimas priklauso nuo
amžiaus , nors visada gyvena ansiosíssimo režimu laukia
kažko , mes visada norime kažką , viskas mumyse stovi
kaip valiosnevalingai pati .Šiemet aš paruošti šią
balsavimo pasiūlymą : tai su dideliu nustatymo ir
atsakomybės jausmą , kad candidatamos šiuose
rinkimuoseir aukštųjų mokyklų studentų José Macedo
Fragateiro asociacija .Mes siekiame skatinti kultūros ir
pramogų veiklą Godināt šią mokyklą, tai labai reikia įvesti
viduje ir išorėje.Norint pasiekti šį tikslą , mes siūlome: įgyvendinančius finalistas- Prom skatinti kultūros ir sporto
skirtų dienų visai studentų gyventojų , įskaitant jaunimo
savaitę , futbolo turnyrai , krepšinio ir tinklinio (vyrų /
moterų .. ) .Paruoškite mėnesį, siekiant formuoti ir
informuoti studentus apie society- problemų skatinti
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mokyklos laikraščių diskusijų kūrimą - Mokymai
associados- apie biliardo stalo futbolas įsigijimą - jaunimo
savaitė
dieną
su
įvairią
veiklą
užmegzti
ryšiussu"vidutinis ", siekiant remti mūsų mokyklos veiklą,
visų pirma studentų asociacija iniciatyvas ." Mes tikimės,
kad jūsų balsas", sąrašą - tai jūsų asociacija sąrašas suteiktiuž
vocês.na
kampanijos
vaikinas
platinti
prezervatyvus studentai ir saugomi kontaktą su sveikatos
centras būsimų debatų , kurie neturi ateiti suprasti ,
kodėlsveikatingumo centras norėjo mokiniai mokosi
asmeninius klases dalyvauti.Pagal kampanijos šūkis ,
"duoti vaikinas už jus ! " Atitinka mūsų veiksmus " ir net "
žaisti mūsų muziką ", su socialistų partijos plakatų , kad
remiamų šią akciją teikiant būstinė norėjo prisidėti , ar
karingasšalis , karingos lakštai buvo platinami bet ne
vienas karingas uždirbo šią politinę jėgą mūsų
asociacijai.Kaip ir kitų projektųvykdomoji valdyba pirkti
biliardo stalo futbolas ir gauna pusę iš 20 kriauklių , kurie
kainuoja kiekvienas rungtynes .Dėl inauguracijos dieną ,
cituoju : po rinkimų praėjo nuo paskutinio Sau 14, 1998
nuo 10 iki 20 val.Dalyvavo dviejuose sąrašuose , ir b ,
kurių atstovai yra išdėstytos paraiškų teikimo procesą ,
registruojant , kadaktas įvyko normos ribose .Po
apklausas, kurias balsavo 740 studentų uždarymo , mes
pradėjo skaičiuoti balsus .Duoda tokius rezultatus :
dešimt balta - penkiolika balsų balsų nulos- 507 balsai
sąrašas A- 208 balsų B sąraše pagal balsavimui sąrašą
laimėjo bendrą nugalėtojas pirmojo turo kontroliavo
suteikėasociacija balsavo pernai , kad po pateikiama
asociacijos vertinimą atsižvelgiant į mokslo metų ,
tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt septyni .Po šio
pristatymo neatrodo bet kokį teigiamą balansą.Taip pat
reikėtų pažymėti, kadankstesnio asociacija turi savo
paveldą stalas, metalo spintelę, kėdė, suolas ir dvi
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šachmatų žaidimai ( neišsamią ) .Ir nieko pridėti baigėsi
sesija , kurios šie protokolai buvo parengtakad po skaityti
ir patvirtintas bus pasirašytas dalyvaujančių narių .Dienų
po kampanijos yraanoniminis skundas cirkuliacijai
mokyklą , kur man buvo pravardžiuojamas "Lion King " ir
"Al Capone , nes kartais man eiti per tokias simbolių
klases ,dalykas yra sudėtinga mano pusėje taip pat buvo
matyti vykdomosios valdyboskaip hašišo vartotojui ir
pagal mokyklos psichologas vadeiva .1998 metų
pabaigoje į kiaušidžių PSP atveria tyrimą ir jokios policijos
tyrimą pranešamaanoniminis skundas buvauapie Estarreja
kolegijos pirmininkas sūnus ir buvoapie prekybos
žmonėmis tinklą vadovas.Jeigu tik rūkyti sąnarį , kai
įstojau į policininkus įrenginius , paneigė ilgas ir buvo
išbandytas ir nepatiko , nes nebeturėjo adresatą arba
informacijos apie mano tardymo toje būrio kiaušidžių
.Šiemet Prom įtarimų ir kaltinimų nemokėjimo , kad
vakarienė , amoralus , nes ji buvo išmokėta šių dienų su 1
darbo mano geriausias draugas tuo metu ,sąrašas , kuris
taikomaskitais metais bijojo , kad mes neskyrėme
vakarienę , kuri buvo padaryta , gandus .Sausio 98 Aš
kviečiami švietimo savaitę atnešė prisiminimus apie jo
EXA .Jorge Sampaio Respublikos Prezidentas , kuris skyrė
nuotrauką su atsidavimu " Aveiro grupės , ypač į ir iš
mokyklos José Macedo fragateiro , su draugiška apkabinti
" savaitės švietimo Sau 24, 1998 - Respublikos
Prezidentas , pietavo autoritetąelektros muziejuje , kur
pasveikino Prezidentą .Tais pačiais metais ateina
galimybę dirbti ne į pildrinha furadouro diskoteka , ten
kaipbarmenas linksmina svečius su butelių ir žongliravimo
triukus , kad Przypominać filmo " kokteilis " buvonaktį, kai
visi
ištrynė
mane,
ir
aš
turėjau
jausmą
,
kaddiskotekabuvo flamed iki manyti tai net miega kai aš
esu visi susilies mesti pro langą kelnaitės , užmušk vienos
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kavinės skėčiu , dienų yra mano draugas mama grąžinti
jau plauti apatinius , sakydamas, kadGal nukrito iš
viršaus.Tai buvo įprasta gerti 2 butelius aukso streiko
vienas iš absento kartu su savo partneriu .Iki vakarėlyje
aš tarnauti klientui priešais bosą ir pradėti užpildyti
akinius plinta skystį visame skaitiklis ir buvo nedelsiant
atleistas.Trumpai tariant , buvo viena iš su klientu
vadybininkas , ir aš jiems tarnavo du šūviai plinta viską,
ką jis ką tik pasakė : Gauk čia !ir iki šios dienos ne
daugiau kalbėjo šiam žmogui .Aš dalyvavovestuvių
geriausias draugas mano brolis , aš rūkyti piktžolių vonios
ir gavo girtas man , kad aš įdėti ant stalo batų ir padarė
mobilųjį telefoną.Naktį visada lydi akinius ir vartojimo
hašišo naudojamas rašyti Einšteino formulę apie
mokykloje apima 1998-1999 monho baras - barmenas čia
buvo prieš kelis mėnesius tarnauti puodeliai .Realizuotas
galutinį partijos 2ºperiodo , kaip įprasta kartu disco
Phoenix jis smogė 900 žmonių pirmajame monho dušas
nukentėjo 700 žmonių, prieš beveik 200 kitų žmonių
varžovų šalies buvo sėkminga.Pošalis užėmė visą
valgomasis
asociaciją
elementų
iš
mokantmonho
vakarienė neduoda to, nėra daugiau pinigų už partijos
savininkas.Šiais metais aš pradėjau savo darbuotojų
nuolaida kaip Philips, gamyklos darbuotojo , kur aš dirbau
du mėnesius beveik dvi savaites nebuvimo .Iki to laiko
gavo darbą Uniteca / Quimigal .Went barmenas /
linksmintojas su mano žongliravimo triukus į dacasca
diskoteka čia buvo , kad sunaudoja mano pirmasis "
tabletę " sumušė du ir buvo skirtingomis dienomis puselės
atrodė , kad nieko aš padariau buvo kūno greitis ,
pavyzdžiui,Be lapų visą žurnalą , o ne skaityti nieko arba
namo ir įdėti muziką ir gauti neatsilikti .Jis buvo pirmasis
ir tik patirties iš jų.Tuo dacasca viešųjų ryšių ir saugumo
diskoteka , kai nuėjau ieškoti kito darbo dieną man
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pasakė , kad aš vakar su butelių ir mano žongliravimas
atsitrenkė į kliento galvą , kuris nuėjo į ligoninę paliekant
naujienoslaikraštyje , juk visa tai buvo melas , ir aš buvo
manoma .Dėl trijų valandų vėlavimo buvau su mergina
ten ir aš esu pakeičiami skinti akinius ir šaudė
vietoje.Atidarė naują juostą Estarreja Aš jau į metus
1998-1999 , kaip barmenas / durininkas herojai baro ,
vienas iš tų naktų paskolinti knygą apie " durų " ir mirti
"Amerikos " buvo renkami mokyti jį ir mano knyga .Aš
atėjau , kad100 dolerių užstatą , kad būtų galima pakelti
$ 1000 ... dvejus metus , kaip durininkas ir net
sudegintas duris su benzino motociklo , bet niekada
erzino arba dalyvauja su niekuo .Organizuoti Naujametinis
1998/1999 Heroes Baras ir draugai Faíska organizacijos
kvietimą visiems draugams už Naujųjų Metų.Mando visi
baro lankytojams palikti prieš vidurnaktį galiausiai mesti į
virpstą ir Naujuosius metus .Aš einu į barą kiaušidžių
akmenų , kur aš esu užpulti reklamos per į kitą iškilus ,
padavė skundą policijai ir jie išeina į barą , kuriame jie
papasakojo , kad vaikščiojo iš peleninės viduje , grynas
melas.Aš turiu eiti į prokuroro , bet aš ne sekti už
liudytojų trūksta bylą.Naujųjų Metų išvakarės 98/99 herojai pr bare.Salreu Estarreja vikontas rode , kurioje
programa: 12 varpeliais per vieną naktį [ir dieną ] ...
didžėjai apie kontrolės gyventojas Sergejus svečių djVicky
ir inkognito .Viduryje šalies ir siekiant suknelė man eiti
namo šalis ir mano draugai rodomi , užgesino visus
klientus baro , kur jis buvo , kad naktį porteris metų
pabaigos .Be minties nekiltų abejoniųabėcėlės tvarka ir
ateiti galvoti, kadAB arba abba labai priekį buvo manau
sukurti apsaugos sistemą tarp vyrų tipas mirksėjimą ar
liesti ir jausti vienas kitą ir vaikščioti visose greičio
pamatytibuvo blogis ar kančia ir pagalba .Žiūrėti TV ir
manau poraštės yra pranešimų , mano nuomone, matau
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kanalo FTV ir manau, kad dieną gaus Nobelio premiją .Aš
maniau, kai valgyti žmogaus organus ir buvomaisto
parduotuvėje kilogramą tą dieną maniauskaldytų stiklo
gatvėje buvo deimantai buvo žiūrėti filmą Vagišiai /
kiaulių ir deimantų filmas Aveiro , kai manau, kad taifilmo
aktorius,pradėti pašalinti savo batus ir gauti ir iš kino , tai
buvo mano filmas.Be Estarreja vyko galutinis laisvės
veikti šalia upės ir galvoja laipioti medžiais , metodologiją
pusė kūno upėje ir aš manau, kad aš esugenijus , ir kad
MR.Respublikos Prezidentas yra stebimas manęs , turiu
kontaktų su karvių ganymui ir bandyti bendrauti su jumis
savo mintimis .Manau, kad jie yra man vogti idėjas ir
padaryti mane nori padaryti žalos , aš pradedu jausti
keistų dalykų , izoliuoti man darė dalykus, kaip
atnaujinamos visą kambarį , skaitymo psichologijos knygų
pabandyti suprasti , kas vyksta su manimi , aš
pradėjausvaičioti , kliedesiai persekiojimo , arba kad jis
buvo stebima ir kontroliuojama arba per televiziją ar apie
tą dieną, laikraščių , ateiti galvoti, kad mano tėvas būtų
pirkti man juostą, ir ji buvodidžiausia pasaulyje , tik
padarė keistų dalykų , padedančiąmano tėvai būtų rimtai
susirūpinusi šio bendro šurmulio skambina GNR ir
ugniagesių vis dar transportuoti mane į ligoninę , kuri
vyko Adrift valandos pėsčiomis , kol aš esu rasti iš GNR
kariuomenės , kuris man pasakyti , " mes tiesiog ieško už
jus "Aš esu priimtas į Aveiro ligoninę, po to, kai
psichiatrijos avarijos Coimbra .Paimta gaisrininkai
sukrauti į Gurney po pokalbio aš galvoju Imsiu injekciją ir
turėsiu su pasikonsultavus su psichiatrijos galvos merginų
, bet tik paėmė injekcijos ... Kai aš pabusti aš iš tos Psych
palatoje kambarį! ?Bėgimas , aš paėmė taksi ir nuvyko į
Coimbra kurEstarreja sakėtaksi vairuotojas laukti ir nuėjo
perspėti savo mamą ... Kitą dieną aš esu linkęs išgerti
tabletę atsiųstą psichiatrų nežinodamas tai buvo tikslingas
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jaustis blogai , prašydamalemtų mane į ligoninę, liko
daugiau kaip 20 dienų po fizinės apsaugos sistema , kuri
yra
susieta
su
diržu
miegoti
!Be
Estarreja
sveikinameIntermarché man atrodė kvietimą atvykti
kaimyninio namo, aš atėjau įvesti sodas galvoju jiems,
kad aš buvauvagis ir net sugebėjo pateikti skundą bet
poGNR sakė, kad jis net ieško manęs ir paėmė maneį
ligoninę.

Yra išvykimo palygina su socialinio gyvenimo žemės
drebėjimo , vis susilpnėjo per ateinančius metus , aš
atėjau , kad baimes , kaip antai: eiti į kavinę , baiminasi,
kadpuodelis nukrito ir žmonės pakomentuoti mano vardu .
Kaip
3ºescriturário
1999
buvopašto
ir
registravimo licencijų paskirstymo tuo metu descolorei
plaukų, paskirstyti pašto automobilį net negavus laiške ,
patenka į fabriką , kur jis buvo važiuoja 30km / h
perimetrą , norėjo pajusti pirmą kartą automobilįgauti
turėti nelaimingą atsitikimą , palikdamas bamperį ir net
turėjo pateisinti .
Nemanau, miegoti , nes ji nenori miegoti noriu
gyventi čia , o kliūtį , kad saugo mane miega , aš
susiduria su nemiga.
Aš įstojo į įlaipinimo mokyklos Luis de Camoes ,
Portugalijos įsakė iš 11 vertybių lygiavertiškumas ir
atsekti maršrutą kredito vienetus vidurinį išsilavinimą .IPJ
pareiškimas , vykdo informavimo animatorius funkcijas,
tokias kaip stipendijos , iš Kov 1, 1999 iki 5 Vas 2000
išvyko į mokyklas , jei norite reklamuoti sveikos
gyvensenos įpročius, jaunimo .Aš pradedu matyti
internetinę pornografiją ir turėti kontaktą su pokalbiuose
."Per savo pareigas buvo įdomu ir dinamiška žaisti visiškai
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jų užduotys , visų pirma paslaugų vartotojams,informaciją
apie jaunimą dominančiais sklaida ,informacinių paramos
ir
susilietus
su
Portugalijos
instituto
Jaunimo
atnaujinimas" Aveiras , kovo 09 2000 Aš nuėjau į Tenerifę
tik paskutinėmis dienomis pradėti galvoti apie savo
gyvenimo moteris, ir aš rašau 3 korteles su Raquel
Mamede pavadinimas - Bombarral Portugalija ir paskutinė
diena
gaunu
skambutį
į
savo
Senvagė
imituotiblogaigalima kartu su tuo metu draugei turėsiu ,
kad butas būtų su Raquel ir praleido keletą valandų aš
rasti sau su ex .Mergina įdėti fiksuotą šaukštu į varpas ir
pamatytimano draugas šokinėja iš vieno balkono į kitą
įspėjimas manbuvęs .Nuo praeities akimirkas ji šoktelėjo
per daug ir atėjo pas mane išbėgau į buto kambarį ir
pasislėpė man pagal mano geriausias draugas lakštai tuo
metu , ir ji paklausė, kur buvoFilipe ir palikau lapus ir
pasakė she'm čiapabėgo butą aš persekiojo gatvėmis
ateinančiais praeiti jums apgauti gauti nuraminti ją žemyn
.Galiu
aukštosios
mokyklos
diplomą
1999/2000
pareiškėjui galutinio pažymio 16 taškų - kiaušidžių 11 Grd
2000 , turėjoį tarpdisciplininio srities nuskaitymo paliko
pusę ir tada išėjo čia daro išvadą, pristatyti kitą mokytoją
, išleido dvi dienas eiti į savobiuro atsiprašė už
sąžiningumą mokytojo trūkumo toliau nagrinėti ir priskiria
20 pastabą ,maksimalus balas įprasta mokytojo buvo 16
taškų.Aš turiu natas nuo 11 iki portugalų , anglų 15 , 15
Prancūzijos , 17 tarpdisciplininio srities , 18-18 filosofija ir
kompiuterių mokslas , kopijavimas egzaminus , todėl
sutvarkyti praeiti kursą.Studijuodamas dirbo pusę
mėnulio išvyko oficialaus viešbutį su profesinės
kategorijos " registratūra stažuotojų 2 metai " , nes tą
dieną 8 vasaris 2000 iki 31 Geg 2000 " įgytas žinias šio
viešbučio skirsniuose registratūroje / durininkoir baras
.Įrodyta visą šį laikotarpį labai gebėjimo mokytis ,
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neįprastas atsidavimas ir atsakomybės jausmą .Mes
pagirti savo galimybes ir savo santykius su mums
visiems.Ovar 28.07 / 00.aqui miegojo viešbučio
kambariuose turėjo šalims bare ir nuėjo į baseiną į tuos,
kurie atsakingi nėra .Turėjo drausminę procedūrą dėl
užpuolimo draugo bare , nes tai privertė mane jaustis
sumažėjęs , nes jis žinojo, kad jis buvo paguldytas į
ligoninę psichiatrijos .Tada nuėjau į Lisabonos ir gavo
skaitliukas darbuotojų darbą per komerciniame centre
imaviz kavinėje buvo2000 metų turėjo lankyti į prekybos
centrą , kur ji šoko iki pirmosios valandos po vidurnakčio
naktinis klubas įsivaizduoti save geriausią šokėja tuo
metu turėjo su manimibutelio įpročiaipopper'so kurie
įkvėpti prieš įvesdami darbą kvepiantis ir pažvelgti į
dangų priešais viešbutis Sheraton šis butelis buvo mano
2nd patirtis su chemikalais , bet sugrįžo į tai padaryti ne
daugiau bandžiau tai mano gyvenimo,Dalyvavo personalo
Estarreja Karnavalas 2001 - Užgavėnių ar nieko!
Užgavėnės arba nieko !Deklaracija rotušė kiaušidžių padalinys kultūros , bibliotekos ir istorinio paveldo .Jis
pareiškė, kad jis surengė administracinio padėjėjo poziciją
, sutarčių pagrindu nustatytam terminui 6 rugpjūtis 2001
iki 30 Geg 2002 į klientų aptarnavimo paslaugas,
savivaldybės bibliotekoje kiaušidžių ir muziejus Julio Dinis
- namąOvarense ", kuri padarė didelę atsakomybės
jausmą ir įsipareigojimą " turėjo bibliotekos dokumentus
ir padarė dingsta iš " beviltiškų atvejų " registracija 2001
- GNR ligoninėje tarp Leiria Leiria ir mūšio egzistuojaper
radiją iš sunkvežimio vairuotojas skundas , kuris ketino
sužlugdytitranzito, bt vadinamas į sceną po automobilio
rebocarem
pasakyti
nėra
bausmė,
skambučių
sutvirtinimai ir veda mane į Leiria ligoninėje surakinami
.Caldas da karalienė maniau pamatyti snaiperių ir
žmonėms, kurie stebėjo langai 26/11 iki 12/07 2000
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metais ligoninėje kūdikių d .Pedro 2001 - gaunu iki DGV
Homecoming su transporto priemonės neturi raštą, bet
neturite laišką ir niekada grįžti vadovauti gauti laišką iš
teismo dėl baudos man labai sunkus pažeidimas bauda
yra (nėra minimalaus ) Nutraukimo laikotarpis 30 dienų ,
imtislaiškas DGV tai su ja ir sako imtis kitų , nes šios
teisės būtų laidi mažiau nei 2 metus .Aš net riedėti mano
kambarį ir galvoju, kad turėjo kameros filmavo mane , ir
kad jis buvo stebėjo šnipų .Leiria manote Interpolas rode
dirbti su manimi , nes aš įdėti 5.01 cento .Benzinas ir
mokėjimo 5 € rasti , kad jis atrado formulę laimėti ir tapti
milijonieriumi .Tais laikais aš maniau, kad aš turėjo
Rusijos šnipų pagal automobilio.Manau, kad esu
stebuklinga ir aš kontroliuoti automobilį su proto ir į
smegenis
priklijuota
prie
įrenginioautomobilis
vis
nuolatinė rotacija , kuri leidžia man žengti į vidurį kelio
apatiniai su šoktelėti kamuolys žengti į šį kamuolįpradėjo
bandomuosius tirpalus karalienė ir trenktųsi į žemę
priešais teismą ir užlipo į savo stogu.Aš sustabdytas GNR
brigados vadas B5 laikomas Koimbros ir Aveiro regionai
pradeda turėti vykdymo idėjų ir juosmens laikraščiai
automobilio
velkamas
įsakymu
BT
Leiria.Liscont
pareiškimas - Konteinerių operatoriai dirba su gydytojo
kategorijos administraciniu .Tuo metu aš gulėti ant į
Liscont tualetą , aš turėjau du mėnesius be rūkyti hašišą ,
ir kai grįžau skauda galvą pradėjo problemų su išankstinio
išėjimo Liscont giliai meilės , meilė patyrė jautėsi taip pat
pamiršoapatinėje
pusėje
prarado
atgailavo
ir
gyveno,Keliavo po debesų išskrido po dangumi buvo iš
planetų Marso ir Jupiterio Marse , aš nusprendžiau tave
myliu ir Jupiteris Ar turite čia yra mano būtybė , plaukioja
iš planetos į planetą parkeris turėjo jėgą, turėjo energijos
, džiaugsmas buvokažkas, kad perteikė meilės gėlių
formos.Turėjo saulės jėgą, persikėlė kaip saulėgrąžų ,
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turėjo noriai į negailestingai vykdymu kažkas deginimas
buvosvajonė ,laimėjimas,tikslas , viskas su aistra , be
aspektas buvo puikus , nuostabus trumpas labai mylintis
.Pažvelgiau pro langą , aš pastebėjau, horizonte praleido
nuskaitytidaug pažvelgė į priekį aš pamačiau savo
žvaigždę , buvo puikus Kibirkščiuojantis pažvelgė
pamačiauMėnulis buvo mano ir tavo, buvo kraštovaizdį,
kelionė per keliauti sausumoje ir pojūra, po užkariauti
mes keliavo per žemę ir po jūra buvo tikmėnesiena
.Turėjo tą ilgesį , nori ir nori , mylintis, mąstymas ,
jausmas .Aš praleidau jus ir nori , kad jūs čia norite
susitikimą , myliu tave , visada galvoju apie jus ir pajusti
savo buvimą , kur Nostalgia ir gyvenimo be tavęs , manau
, nori , jaučia jums ir myliu tave bepamatyti, linkiu jums
su 5 pojūčius : akyse matyti jus be durų , be kvapo
kvapas jums, girdėti darbus be triukšmo , skonio
malonumas mane be įrodyti jums ir liesti jus neliesdami
.Priminimas, kad jums patyrė , veltinis, mylėjo , gyveno ,
niekada mylėjo kitą , kuris pabučiavo į tave, aš mačiau ,
aš went're meilę , kuri visada bus prisiminti.30 Geg 2003
,santuoka pažinčių kovo maurų Filipe 2 birželis Lisabonos
-... Havana Madridas Madridas birželis 9 10 Bir 2003
Lisabona eiti į Kubą ir Havana pirkti 100 $ marihuanos ,
kad užknisa .Buvau keturis mėnesius be rūkyti sąnarius
prieš pradėdami , tada rūkyti ir skauda galvą buvo su
viršininku intrigų pradžia ir galų gale gauti mažas ir eiti
ieškoti darbo .Fakultetas laiškais miegojo klasėse ir rūkyti
savo sąnarius.Rotušės biblioteka Lisabonos orlando Brook
išsigandusi dėl sąlyčio sunaujausia sukurti kaip daryti
veiklą su jais fobija , dirbo vieną mėnesį atostogų mane
.Po nori paaiškinti kai su aukščiausios technika abejonių ,
sako man mesti rūkyti ir pateikti laikinojo nedarbingumo
atostogos - išsiuntė laišką į ISEL prezidentas su konkrečių
faktinių aplinkybių diskriminacijos negali eiti į vonios
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kambarį ir tegul sūrio tosteira , į kairę ... Aš parašiau
gyvybę nepasitenkinimą pasitenkinimą dėl iš CTT atviruką
ir atsiuntė save jį gauti .Siųsti laišką respublikos
suteikiantį
į
mano
pastaruosius
8
metus
prezidentas.Nedarbas , kreipkitės į socialinį saugumą
Lisabonos pilietis parduotuvėje , kad man sako, aš neturiu
teisės į bedarbio išmokas, kai iš tikrųjų turėjo ginčytis su
mama ir žmona , ir aš mokyti nosį su idėja eiti gaudyti
plokštumaLiuksemburgas
kalbėti
Barroso
Europos
Sąjungoje , siekiant suteikti man šį darbą.Kulminacija
tikakimirka ,momentas, nuo savo minties , kad tikriausiai
visi egzistuoja ne tik kaip dorą įvaizdį , bet dėl to, kad
išvaizda arba būklės protą nemiršta nutraukimo visos
fizinės egzistencijos metu ir staiga viskas užgęsta ,
arbagali sukelti .
Aš girdėjau balsus , kad minėti komandą
nužudyti save, akimirkų , kol buvo pasakyta, mano žmona
tai buvo" hakeris " , kuris turėjo profesiją , parašė knygą
sakydamas, kad aš visada mėgo parduotuveje nusipirkti
du butelius kartaus migdolų ir gėrė visi kartusu įvairiais
tabletes.Mano žmona , kai jis atvyko į atsidūrė hugging su
situacija , vadinamų INEM ugniagesiai atvyko netrukus po
ir davė man aliejaus , kai aš pabusti ašligoninėje vystyklų
.Po kelių dienų papasakojo savo kaimynus, kurie
buvovaistų sąveika atėjo man pasakyti kavinė šalia jo
nebūtų kavinėse , kad paėmė 02/2007 1-asis mėginimas
žudytis.
Jei išgaruoti mane, jei mano siela , nieko liktų
paslaptyje plius šiukšles , pamiršo fantazijos.Atsirado iš
Subversion plūdės tinginiauti kitą akimirką , ypač
.Nebuvimas , jei jis palietė ir pamačiau savo pasaulį ,
būtų nešvarus , be mute touch jautrumo , bent jau mano,
kad kažkas pranoksta mano realybe.Mano liūdesys yra
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paprasta,
kaip
visa
laime
pasiekiamo
kaip
nepasiekiamas.Magija , be ironijos per dieną jūs sakote,
liesti ir jausti man, kaip tu žiūri į mane ir pamatyti , kas
aš esu , o ne tai, ką aš jaučiau niekada tiek daug kančių ,
nori nieko daugiau , miršta už jus per mane jums rašė ,
kadkentėjo ir niekada mirė ir jūs niekada bus prarasti
tiesiog jaučiau šalia tavęs degančiu degtuku deginimas
skausmas man, kad baigiasi, kai visi dega .Niekada
paėmė jus , pagal jumis , kaip pasakyti, kad sergate , nes
jūs niekada palikti ir žinau, kad jums patiko ir visada
mylės tave .Jis traktuojamas ligoninėje ir Cabral kario
kuris buvo " komos " ir ateina atsibunda ir mato tik
vystyklų , nepamenu pokalbį su psichiatru , kuris vis dėlto
suteikia man išleisti įsakymą pasirašius atsakomybės
atsisakymo.- Manoma, kad šaudyti gyvūnus nuo grindų
langus ir turėjo idėjų sunaikinti ar nužudyti žmonės
jautėsi puikių sutrikimų organizme gabalai ir plėštinės
žaizdos teigia labai nerimą dvasią ir emociškai maišomas
norą , meldžiu man duoti kaip tie žinote bučinys ?Duok
man bučinį paslėptas , kaip ir surripiámos viena kitos ,
kainoras išaugo suteikia man bučinį , minkštas, iš tų ,
žinote .Saldūs , saldūs žinoti .Aš duodu jums bučinys iš
manęs .Su visa derama pagarba , leiskite jums jums ir
man !Ką jūs manote apie mane, ir aš iš jūsų ?Aš estoudėkingas už tai, kad mane perskaičiau, supratau gal !
Perdavimai iš aplinkybes jau skaityti mane jau paėmė
savo užuominų bent iškalbingas nesupakuotoms dovaną
teisinės valandą jau vidurnakčio mišių ar žaidimas gaidys
, kad yrabaisi klausimas! ?Refleksija į suprantama
bendravimo ekstazės iki minimumo ir tik tyla echo , kuris
atskiria mus veikia , yra žodžiai skausmo net paprasta
atmetimo deginimas .Neįveikiama kliūtimi fiziškai, bet ne
hormonų ir dvasinio chemijos būti ryškus .Dangaus kūnai
įsiveržti mus dėl našlaitės žydėjimo.Ieškodama meilės
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dobilų , nes turtai sudaro suprasti daugialypius būtybių ir
visada kažką pridėti prie šio požiūrio .Kitas to,dar labiau
padidėja , tai noras užuojautos ir švelnumo , kad ištrėmė
mus
į
atstovybės
savigarbos
socialinės
žiniasklaidos.Matyti save viena ir nedaloma perspektyvą ,
o ne atstumti bet kokį norą daugiau norų , kurie kyla rate
.Tai aukso apskritimas, gildijos sąžiningumo ir lojalumo ir
pagarbos , daugiausia dėl neegzistuoja .Mes švarus ir
laukinių akto tiek, ir nieko daugiau, savanaudis , nei man
, kas tik turi būti todėl visada įsiveržia kitą su savo
požiūriu.Uždegimo protą , galinčią paprasta keistis
idėjomis , tai yra skubus kreipimasis į sveiku protu .Kai
mes suteikiame arba pareikšti save sukitais.Nieko daugiau
trivialus atmesti , ką mes nenorime , kad tai lengva.Meilė
ir meilė , o jaustikitą , o ne mane.Konstruktyvus požiūris
tarp mūsų yra nuorodą.Spausdinta instinktyvus elgesys
tik galvoja apie mane , tada į mane , o dabar aš turiu dar
kartą.Konfliktų , nes vienas yra Pasuku į " I " , ir jūs
niekada nežinote, kaip gerai " sielos ", mes turime suteikti
paramą tarpusavyje.Tai tipo pas mus kuris visada
atidarytas.Dėmesio : "Aš " nuosavas būti su turite kaukes
ir savanaudiškumą , kad lygis yra .Našarvai aš kada nors
bus Todël , kad sulaužytų " TU 's" , kad egzistuoja ir , kad
yra " es " daugiau " ES" , kad pop šarvai.Dienoraštis :
meilė nugali viską .Rugpjūtis 2007 skyrybų ...
šnypščiosios Šviesa - patenka ir burbulinė , skiedžiamas ir
plečiasi į filialams, neįveikiamas noras , tai iliuzija , nes
visų akys , kurios tada byrėti , kai susiduria su išorės
realybės.Aprūpinta blogybės ir padirbtų atsitiktinis
beprotybė šnypščiosios noras kaip meilės plečiasi ir
neužterštą , užima visas mintis ir leido dominuoti ir būti
valdinga , tai yra atgaivinti energijos mainai ,šviesos
kiekis yra ten.Dega dangus , nieko stipresnis nei noras
pasiekti tobulą pusiausvyrą ryškios dangaus , nes jie yra
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žvaigždės , kurios suteikia jiems gyvybės ir pereiti mintis
ar įvykius mintis , noras betono , nieko gražesnio , nei
danguje
apšviesti
energija,
constelaresskambinti
nuolatinę sąveiką tarp žvaigždžių , iržvaigždžių galia yra
unikalus.Tai gąsdina mane, kaip energijos išnykti dūmų
be ugnies , ty nenorėdamas interpretuoti kosminės
tikrovės
.Esu
nusivylęs,
kaigyvybingumą
slopina
apgyvendinimo
ir
kristalizacija
jausmų
neabejotinaipolitinio korektiškumo kauke .O siela paverčia
jus į magijos ir skrenda protai , kurie neturi impulso srovė
realių faktų ir keisti dalykų keičiasi veiksmus ir ciklų , už
kurį visi praeina ir plėtoti , bet niekada baimės ir kančių
keliąjausmai .Išlaisvinkite save ir plečia sergate ,
ypačgyvenimo mutacija, šį pakeitimą , kad diskai su
mumis.Šviesos gyvenimo , panardintas į aistros
beprotybę .Ką daryti?Instinktyviai myli ir nori būti mylimi
, aistros ir nusivylimai atverti keletą iliuzijų .Suklaidintas
ir myli mane dėmesį ir sutelkti visą tiesos meilės
metodiką , kad praduria jokios melą .Nuogas metu mėgo
žaisti lauke mes susiduriame su tikrojo tapatumo yra ,
todėl reikia pazinti mylimaji reikia mums giliai
informuotumą apie tai, kodėl yra mylimas ir dar yrabūtina
dichotomija geros skonį atsakyti ir mylėti taip pat daroma
prielaida, tai dialektika1 + 1 = 1, kai logiškai negalima
mėgautis nieko.Taigi logiškai 1 + 1 = 2, teisinga,
tačiauelgesys nebus produktyvūs , jeirezultatas yra
netechninis kaklaraištis požiūrius ir vertybes ir elgesį
apskritai , kad ten yravieninga pozicija viduryje
mylėjimasis .Suprantama ir tai yra tiesa tik šaltinis
malonumo , arba būti individualistai arba kiti veiksmai yra
skirtas veiksmų, tikrąją laisvę.Na, aš ne gyveno
pakankamai įveikti šiuos veiksmus , logiška ar nelogiška
bus kriterijų daugelis iš jūsų, aš noriu būti visiškai tikri ,
kad aš įsivaizduoti, man užpakalį laikas nuo laiko , ir šiuo
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metu yra beveik asilaikaip toks , yra gana dirbtinis asilai ,
apgaulės , kurie tikrai stovi kartais šį vaidmenį , imtis
savo išvadas.Nesu čia , kad , beje apie Follies turi baimes
, ir požiūris , kad nereikia padaryti , nes kvailai tik tam
tikromis aplinkybėmis ir kai teisiami kiti, ty dažnai
priklauso nuo " buveinių " .Nukreipimas kai šiais
argumentais , tada aš noriu pasakyti, kad esu pamišęs ,
aš manau, kad patiko daug žmonių , todėl mes niekada
patenkinti , mes norime daugiau pažinčių ir vis daugiau ir
daugiau , kodėl tiek mylintis ambicija , kaip aš įdėti į šį
klausimą.Rekolekcijos sakydamas šiuos veiksmus , visi
laisvai įsipareigoti Follies meile , esame pažeidžiami ir
dažnai manipuliuojama .Norime tikėti , kad tai tiesa , kad
meilė , kodėl , nes mums buvo mylimas, kad jausmas,
kad žadina meilę ir sukelia gyvenimo išmintį
11/2007 2 bandymas nusižudyti tabletes ,į kario ligoninę
ir Cabral eskalavimas vos vaikščioti į palatą aš kreipėsi
slaugytojų ", tada bando nužudyti šį kartą su
benzodiazepinais ? !", Po to, kai analizės Esu veną
kulkaadatiniai irtrykštantis kraujas .
Gyvenimas miršta tarp gyvenimo ir mirties?Ouch !
Remissionem , jis yra pateiktas ?Akivaizdus , kurie
niekada nužudyti ?Kiekvienas paliko gyventi akimirką be
išimties visi mirtini , kai manote, kad mes greitai mirs ir
tada mes gyvename taip, prieštaringi pajuokos .Po mano
gimtadienio bandau eiti " už " susitarimo 20 valandas po
visiškai nesudarkyta ir sedacija , vėl išgyveno.Dalyvauti
atviros procedure'm įvertinta už administracinio technikas
bangos trečiasis medikų komandos ir turi 17.41 Valore
dėmesį užimanti antrą vietą konkurse ,naktį prieš nebuvo
miegojo ir rūkė daugiau nei 10 sąnarius , interviubuvo
ryto.Ši medicinos mokykla uosto .Kur dienų aš turiu eiti,
nes jis buvo su minčių apie savižudybę , ir kai aš net
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nebuvo įvykdyta, aš laukiau , bet aš turėjau pakankamai
laukti.Šviesiai pasiuntė mane į dabartinę ekstazio
kasdienio gyvenimo pusę, šviesus mane serga ateitį ir
neprotinga , tada taip, sugriaudės iki skerdimo mane ir
mirksi kaip atėmė Dynamite mirtinų malonumu.Taigi taip
išgydė paliko kalorijų širdį griežtumo ir tikslumo .Aš
nežinau, jei aš gyvinti praeitį , nes aš bijau , kad ji neturi
galios .Taigi , yra du poliai, du kraštutinumai , ir aš
kaltateigiamas ir gydymo , o nejuodas ir klaidžioja .Ši
šviesa ateina iš emocijų aiškumo ir racionalumo
nedelsiant sutemų ir impulsyvus , be pereinamojo
laikotarpio ir nepermatomas pojūčiais , o ne integruotas
jausmus ar prikaltas prie įspūdžių , gyvenimo malonumą
ir mėgautis didžiausią jėgą, kuri juda mus ant žemės ir
suteikia mums galiąne, patraukti talentą turite ir stiprumą
, kaip smarkiai mėlyna ray ir ventilaste karšto mirksi
patyrusių ir ne kenksminga ir sparčiausiai plintančių
mintis , kad persekioja mus , kaip šešėliai, viskas turi
judėti , bet tai yra ir kaip ji atskleidė infiltratairegėjimo
pojūčius ir rodo mums aiškumo minties per laiko tylos , ir
tyli , nes sukietėja nuomonės ir naudojasi nešlovingo
negalią , kad kiti praeiti pro neigiamų arba teigiamų
energijų .Tuo minties greičiu ,nedelsiant , antra , dėl laiko
dalį , irlaikas yra momentinis todėl nebus į sistemą ar
labiausiai juokinga elgesio gabalai , nes kiekvienas turi
teisę , teigiamas ar neigiamas poveikis.Turėti lacerating
poveikį juoda Faíska atsitinka neutralioje poliaus sveiko
proto ir beprotybės vykdo energingas energijos ir alkanas
malonumo ir šviestuvo , todėl aš jums patarti naudoti
savo energiją turi būti pasiektas iki šviesos ir esbaterá
deginimo šypsenai pelenų,atėmė šilumos , tačiau pasiutęs
, kai maišomas .Iš kito kvadranto turi Blue Ray su
nepaveiktas minties Kalėdų ir pabrėžė, medžių šviesos ,
kurie veda mus į išsiblaškymas .Būtent šis perėjimas , su
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kuria
susiduria
perdėtas
,
bet
ne
obstrukcinė
pragmatiškus energijas , kurios užkerta kelią mums
gyvena fotografiją ,griaustinis virpesius iki ir akivaizdžiai
paveikia garso banga , kuri gamina viršgarsiniu greičiu ,
tačiau ne tokia galinga, kaip gerai .Kas yra tikra ir atrodo
nerealus .Gyvenimasamžina laikyti jį ten krinta ir tai nėra
būdas su ja kovoti , aplink jį ar manipuliuoti tai yra
disidento burbulinė terorą ir baigiasi vienoje vietoje
streikuoti kūrimo , vaizduotės protą ar tiesiog dažų
pėdsakųklesti žalią atspalvį ir patraukti gyvenimą toje
gyvenimo klestėti tonas , čia yrarezultatas , jūs visada
norėjau atkreipti dėmesį , gyvena intensyviai .
01/2008 padaryti tatuiruotę su raidėmis
Darklightning irį mentės uždegimo irpasakyti luz'08 po to
niekada intentei tatuiruote su gyvenimo jėga
2007-11
/
2008-01
Komercinės
greitai
phone'mgeriausias bosas klientui perka 5 mobiliųjų
telefonų bendrovės, neatvyksta į darbą.Be Estarreja į
erdvėje su neįgaliesiems automobilių bibliotekoje sėdėjo
ir nustato ant Aluzyjny vietos į mano protesto dėl to,
kaipyra kitoks nereiškia būti skirtingas, kad tai tik į
skundo
knygos
dydžio
ir
buvo
pradėtas
ir
baigtasužpildytos nuplagijuoti iš knygos apie " skirtinga "
, kad buvo vitrina įrašą , kuris praleidodieną buvo pilna
gerą išsilavinimą ir etiketo su daugiau nei 20 tomų apie
reklama.Be Estarreja 02/2008 biblioteka Walk mėlynomis
šalmas veikia ir kaip viešųjų darbų darbuotojo , rašyti taip
ant durų : mane, karaliauja tyla kančios .Grasina mirties
brolis ir aš paskatino institucijas pagal šį mokestį už
psichiatrijos vertinimą.Aš savo iniciatyva į vikontas
ligoninės Salreu kur aš esu įleistas pacientui , generuoja
diskusiją , kur ir apie savijauta , ar ne, yra tai,
kadkompiuterinė sistema tik pripažino įvestį kaip serga? !
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Siūlau eiti į psichiatrijos ligoninę Coimbra užsibrėžtų ateiti
su GNR karinių jie davė man važiuoti namo kitą dieną .Aš
streikuoti žodžius ir aš žado per 10 valandas.Aš
nusipirkau šviesos prietaisus ir garsas su akustinės
100watts sustiprino cd su anti Dantas manifestas buvo
perkeltas į didžiausią tūrį iš mano miegamojo lango , ant
José de Almada - vergas , poetas Orfėjas Kaulo
futuristinėmis ir viskas .HUC - Universiteto Ligoninės
Koimbros ligoninės biuletenyje - vyrai psichiatrijos
tarnyba - pacientas buvo paguldytas į šį ligoninėje 200802-02 buvo išleidžiamos 2008- 02-18 - Normalus liga ,
keisti vystyklų ant kambarioku , kitą ginčų sujis net nuėjo
po vidurio gydymą.Led į hospital'm surakinami and'm net
matyti psichiatras institucijų priversti laikytis gydymo
prieš savo valią , susieta su neštuvais ir atsižvelgiant
injekciją .Paėmiau knygas jis skolintas ir išmetė juos į
ežero rotušėje paėmė megztinį tą dieną , aš parodžiau į
priekį ir už mano tatuiruotė , kad turėjo iš šviesos dizaino
galią masės , aš atėjau palikti 15 € procesijoje .Aš atėjau,
kad būtų iškviestas Estarreja kultūros tarybos , kurie
nebuvo pateikti , paimtus iš bibliotekos knygas būtų
pradėtas baudžiamosios bylosblogiausia yraCD subraižyti
viršų iriš procesijos dieną buvo išmestas knygas šviesos
šaltinio miesto aikštėje .
Kai buvau žado dėl ligos sugalvojo planą ,
klijuoti su milijardų dolerių paslaptis maniau nesakysiu ,
nes aš ne , aš būsiu kvailas , mano sūnus su arabų
knygoje įrašytas ranka man turės didžiausią lobį
pasaulyje.
Atsižvelgiant į palatos Coimbra vaidmenį aš
buvo diagnozuotas šizofreninius psichozė gal tik kada nors
galvoti aš šizofrenikas ... klausėsi ne slaugytojų susitikimo
pokalbių , pagalbiniai protingesni supratau buvo klausytis
43

kolegų pasakyti, kad tai buvo mano eilė... Jis parašė įrašą
" " pabėgti pavojus " " išlaikyti pižama " Aš suprato, kad
tai juokinga , kada nors paleisti pižama ? !Norėdami išeiti
iš šio privalomojo sulaikymo privalau pasirašyti teismo
dokumentą seku gydymą.Prie įėjimo į pokalbį į Aveiro
ligoninėje pasakė, kad jis norėjo būti elgiamasi su mano
slapyvardžiu " Šviesos Viešpaties ", kuris būtų tik valgyti
nukrito vaismedžiai ir nepatiko sviestą ir braškių
uogiene.Koks buvo įprastas maistas .Jis manė apie
savižudybę formų , pavyzdžiui, mesti man atradimų ir tt
modelis ...
Gyvos, jaučiu kančią , kuri neleidžia man
pamatyti , kaip yra reali su elgesio niekada ištikimas , bet
kaip
liūdna
clown'm
netikrą
šypseną
,interjero
džiaugsmas, neatitinka išorės.Jaučiu plūdę , kuri leidžia
man įprasto vietoje , keliauti ir apsistoti taško, kur ji yra
nutolusi nuo pat akyse.Aš jaučiu Abysmal žingsnį ,
nenatūralus reiškinys , tačiau kaip gyvūnų laukinis pajusti
žiaurumą ir greitį , kablys smaugti ir žudyti kaip įgimtą
jėgos iš anksto paskyrė iki gedimo tuo metu .Apie kelionę
be pėdsakų yrapasibjaurėtinas , bjaurių ir tikrai
nuodėmingas vaizdas , štai yra danguje temperatūros
aukščio, gėlės priesaiką ir auga smurtinio bangą tai
tikblogas laikas visiems baigėsi ir geresnis žiaurumas Aš
apsirengęs kaip klounas irsu ITN dangteliu - informuoti
Portugalija Venesuela kavos.CTT pakels laišką iš teismo ,
pasakykite darbuotoją , kad dėl mano ligos aš negaliu
pasirašyti , tai mano pirštų atspaudų , ty aš ne rašyti .Be
Coimbra ,kaip viešbučio su kortelės popieriaus Iki durų
rankenos
ligoninės
sakydamas
,
nesivarginkit
!
Nesivarginkite ir vaikščiojo su juo ant riešo ligoninėje
perimetro aš rasti sau įlaipinami lapai ant medžio, lapai ir
žiedadulkes , kad cigarečių su dokumentais užsakytų
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Thomas pravardę " desantininkas " .
Aš palikau ligoninei paskutinis vieną savaitę aš į
ligoninę ir vėl su psichikos įvertinimo istoriją pagal
kiaušidžių GNR komandą - į Coimbra įdėti į tvirtinimo
kėdės parodą su konstitucija , kurią siūlo parlamento
rūmai ir atidarykite gynybosinstitucijos, į nebuvimo.Aš
šviesos ir pasirodyti šviesą sakydamas šviesos neliko
jungikliai ligoninė Coimbra galia , pirktisuper įdomus
irpuikus tema kreipėsi apie velnio kilmės " hashashin /
pav . "Kaippsichiatrijos palata sumaišomas turite turėti
oralinis seksas su į vyrų ir miegamojo vonios
pacientui.Buvo Aveiro ligoninę ir įkvėpė per 5 cm atviro
lango .Ir tik norėjau įkvėpti oro pūtimo ir pamačiau sodas
ir žmonės veikia ir mėgautis ir tiesiog norėjo kvėpuoti ...
Pajuskite laisvę
Tęsinys BE: Gyvenimo būdas
Tiesa sąskaitos
Nelsonas Pereira liemenėlės
Tas, kuris skelbė , kuriuo yra skirtas ... gyvenimo
būdą, tai yra viskas, ko paveldėjo iš savo protėvių , tada
mes turime misiją gimdyti , kai mes pasiekėme
pilnametystės , vienas, kad yra paskelbta visuomenės ,
kurioje įstatymųmes gyvename demokratijos .
Tai viskas , kad mes galime įgyti žinių , tai yra viskas, ką
ieškoti, kai mes žinome, ką mes statome .
Kaip atvykti ?
Nes kai susiduriame su visuomenės, kurioje mes dirbame
jėga priežasties , mes visada turime gyventi , kad
būtųpriimtina mums matyti pačios visuomenės , kaip
kapitonas, negali būti blogis yra tik daugiau vertas, kad
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mes galime būti ;kad tai, ką mes gyvename , mes taip
pat žinome, kad ten turi tarp pagalba.
Kaip atvykti ?
Kadangi mes esame būtybės tarnauti vienas nuo kito ,
todėlproblema egzistuoja įsigijo , kalbėti tiesą , kai
blogybių man yra didesnis.
Kaip atvykti ?
Nes mes galime būtisocialinė būtybė , tačiau mes galime
gyventi Būdamas gamtoje.
Jei tokių nuorodų nėra varomas būtybės lygūs.
Bet visada egzistuoja ir abejonės , nepasitikėjimas , kad
visada persekioja mus , kuriuo mes esame mokomi ,
kuriuo mes esame mokomi ir tai yra, kai mes vaikščioti ,
o mes esame įsitikinę, kad jūs tikrai pasitiki , tada mes
tarnauti mums gerai, nes mes praktiškai gera.
Mes norime, kad įtikti visiems skaitytojams , kurie gali
skaityti knygas , šios mano knygos , galite rasti bet
knygyno , kur jie gali žavi temas jie nori išgirsti ir
perskaityti savo lovoje.
Tai busgera kompanija kada nors skaityti ir pamatyti šias
istorijas , kaip tiesa.
Nes jie jaučia, kad suteikiant tikrą patirtį tų, kurie padarė
, bet žinojo mane išgydyti nuo visų blogybių , kad nedavė
man ramybės .
Koks busšio leidinio tema ?
Skraidymo ataskaitos , gali būtiproblema , kad nebus
pernelyg šokiruojantis , nenoriu šokiruoti skaitytoją ,
tačiau ataskaitos yra teisinga ir pateikiami taip, kad buvo
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gyveno teisiniu požiūriu .
Aš buvauper įstatymo patirtį, tikėti , įsivaizduokite
tūkstantį dalykų , jaustiodai realų pojutį apie gyvūnų
instinktas .
Mes norime laimėti jėga , ir mes manome, kaip toks .
Uždrausti , kad yra , kad mes visi sužinojo, kad mes
galime rasti irsvoris , kuris ateina taip, kad mes
naudojamas gyventi , nes nepaisant visų blogio , kad mes
darome , jis niekada negali būti laikoma blogiu .
Manau, kad buskiekvienoje reinkarnacija .
Ambicijos gyventi, mes norime gyventi taip, kad mes rasti
lengva, bet tai nėra lengva ir sunku , kai mes sumažėjo
teisėsaugos bare , ir kai mes neturime pinigų sumokėti už
gerus teisininkus , mes mokame didesnę kainą.
Kaip atvykti ?
Jei mes nepatenka malone mes negali būti juokinga.
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Kodėl visada gimsta su pažanga gyvenimo palikimas , taip
pat galime mokyti ir perduoti kartaus gyvenimo patirtį , ir
aš vis dar moka už jį!
Gimiau Afrikoje, turėjo tris seseris :Elvira , Candida ir yra
.Taip yragera pradžia,istorija , kuri galėtų būtipuikus
pasakojimas , bet tai atsitikone gero gyvenimo istorija.
Aš ne jaustis daug blogio vyrų, kurie atlieka šią funkciją ,
vadinamąsias kalėjimo sargybiniai , visada vertinama
jiems priešus nenori sutikti , kad tikrai galėtų turėti mane
ant minėto sprendimo kablys.
Padarė keletą nusikaltimų kartu mano kelyje , kaip aš
vaikščiojo gyvenime.
Jis naudojamas šis terminas buvo Slengas , su kuriais
mes nagrinėjo , buvo Slengas forma ar mes taip pat
galime vaikščioti terminą .
Ar vietos, mes buvo ieškote irgyvenimo būdas , kad
visada atnešė buvoprieplauka , kur buvo prievarta arba
nerastas smurtą viliojanti ar provokuojančiai , nes mes
tikrai jaučiasi gerai , ką mes darome.Jis yra gerai
vertinamas ir visuomenės akyse , nes jokia visuomenė
gali sutikti, kad kiti gali gyventi nusikaltimą , jei jis nėra
manoma, kad būtina vartojimas medžiagų, kurios gali
atrodyti siaubingai blogai, tačiau jie egzistuoja.
Ir kaip , pavyzdžiui , mes visi turime ydų , bet kaip toks
visadablogai, kai mums nepatinka , ką mes visada buvo
nepastebimas , kaip blogio , bet jis turi didelę viziją ,
kurioje mes visi esame sukurti, yra mūsų priemonės
irsambūvio daro mūsų mokymo norime ir turime ambicijų
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gerai gyventi ir būti geriau neikiti .
Būtų daug Picardias kaip pissed off mano kūrimą , bet
viduryje šių mišrūnų ten buvomergina , man visada patiko
jai , nes sutikau ją, padarė tą gimtadienį , kaip ir aš .
Kaip visada patiko jai , nesdieną sutikau ją, man visada
patiko jai , ji gyveno su manimi ir gyveno labai daug su
mano seserimis , turėjo ryšį per daug, jis nebuvo meilė iš
pirmo žvilgsnio , tikėti ir tiki, kad niekada nebus
moteristaip mylėjo , kadpirmą kartą aš pabučiavo tave ,
pajutau tikrąjį liūtas , mes visi norėtume matyti save
savanos .
Tas, kuris turi teisę į gyvenimą , lygią visų žmonių teisę
turėti žmoną ir šeimą.
Net darant prielaidą, kad tai gyvenimo būdas aš gyveno ir
ši
meilė
egzistuoja
tik
vieną
kartą
gyvenime,
nejaučiaprotinga , nei niekada nelaikė savęs kaip toks,
bet aš juos visus įvykdyti, buvo integruoti į vienu ar kitu
būdu , visimes turime pasukti , sumokėjo didelę sąskaitą ,
bet visa tai , nes norėjau turėti gerą gyvenimą.
Jis buvo gerai, ką jis padarė , aš pradėjau daryti
įsilaužimų , vagysčių prasidėjopaprasčiausias , padarė kai
Byla pistoletais .Tačiau po degradei man nesaikingas
kokaino , aš jaučiausi gerai apie rūkymą ir nenorėjo
palikti.
Jis imsis mane svaičioti , bet niekada niekam užpuolė
mano raundų , jei ten buvo ne reakcija, nereikės naudoti
smurtą, kurioje būtų sušvelninti teismo barai.
Aš žinau, kas einalietaus sušlapo, tik norėjau gauti pinigus
ar gauti vertybes, atnešė .
Įvairūs svetainių , aš užaugau ant galiuko , Lisabona
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visada buvo įdomus man, laikomas šio miesto , kaip aš
jau skaityti istorijos knygas , City of istorinę ir kultūrinę
vertę .
Mačiau, turintys gerą gyvenimą progresavimo , kad būtų
galima gyventi gyvenimo encordeirada kaip toks, ty tik
norėjau pinigų, aš žinojau, buvo gerai, aš tik norėjau
pinigus ir jautėsi blogai šie aktai tik norėjau
patenkintimano priklausomybė ir jaustis socialinės ,
socialinę aplinką, gerai su žmonėmis ir jausti normalu ,
normalus viduryje gyvenančių santykius su žmonėmis.
Aš jaučiau, valdinga , ji vertinama man karčių liūtas į jos
teritoriją ir gyvenamasis plotas pasiekti.Taigi aš susiduria
gyvenimą turėti moters !Na ... Aš paėmė šią gyvenimo
būdas pozityviai , kurioje blogis gali padaryti žmonėms ,
niekada niekam pažeisti taip, kad būtų sugadinti viena
kitai žiauriai ir palikti juos su nieko.
Tik pasinaudojo iš to momento aplinkybėmis ir tik tai
padarė už pinigus, pristatyti greitai rūkyti kokainą , bet
visada prolonguei kas buvo neišvengiama , o tai, ką
negimsta vyro , ar net galbūt galime paveldėti priežastis
studijuotikaipžmogus, kuris geria alkoholį ir rūko
narkotikų reaguoja į genų paveldimumo , kad liko iki
apvaisinimo rezultatas gimdymu .
Aš nesu"eksperto" šioje srityje , kad būtų iššifruoti visa tai
ir galėtų perteikti skaitytojui šį palyginimą , tipo apie tai
kalbėti , nes turėjau kalbėti apie tai , yra būdų, kaip
gyvenime.Jie kartais matyti , kaip gerai, kita vertus , yra
patyrėme pikta .
Kaip atvykti ?
Kadangigyvenimo būdas , kad mes sužinojome , kaip mes
turime virš referenciei , jūs ne visada gali elgtis su pykčio
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, ji turi būti atleista, būti gerai pripažintas !
Kaip atvykti ?
Kadangi mes gyvename tai , standartai , gyva jausmas
irpojūtis komanda gyvenimas yraambicijų forma , kad
būtų galima turėti gerą laiką.
Santykiai prasidėjo, buvau 22 buvo sujungtos į armiją ,
tačiau nenorėjo eiti, betįstatymas buvo pasakyta , kad .Ir
tai , kai aš turėjo tikrąjį ryšį ,aistra , kad aš niekada tą
patį cristina , ir čia pradėjo santykius , kad mes visi
pretenduoti , mes visi norime rasti savo tikrąją giminingą
sielą .
Jis gyveno intensyviai , jaučiau, kad ji buvo toli nuo
manęs nebuvo jaustis gerai , ir tai, kur gal ji paėmė šiek
tiek daugiau galios per mane .
Jis mylėjomergina buvo pavydi , bet tai buvo ne
beprotiškai pavydi , buvosveikas pavydas ir pavydas , kad
nebuvo realaus serga blogio , kuris gali mane priversti
žmogų likti su manimi mano įvedimą .
Kaip atvykti ?
Maniau mane ir tik tada, jei prarado praras savo
gyvenimo moters , bet tai atsitiko .Norėjau eiti į Bairro
Alto ir ji eiti į mažame lauke diskoteka , mes aptarti ir tai,
kur mes galų gale , gal tai buvo ne jos valia ,vyresnysis
brolis niekada nepripažino santykius , taip pat.Aš turėjau
kovoti su juo, bet jis buvo prieš pradedant mylėti tina ,
tačiau praleido buvoaplinkybių metu , bet man patiko ,
bet jis nesutiko savo gyvenimo būdą, niekada man pasakė
taip, bet niekada parodė , kad buvoman , žinant, kad aš
buvo gerai .
Pakenkė ne daug , bet jis nesutiko savo santykius su savo
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seserimi .Jis gyveno pas mane , tiesiog iš konteksto tiesų,
mes gyveno tame pačiame kaimynystėje , todėl mes
nuolat šiuos santykius , kad mūsų kūrybos .
Jos motina buvo iš jų namų šeimininkė samprata ,tėvas
nežinojo , bet jis buvo geras valdovasRaul .
Išmoko gyventi tik moterų sąskaita , mes turime aukštis
kaimynystėje skelbti tai apmokestintiapylinkės buvovaikas
, bet turėjo jausmą metu jau mokėsi .
Ir šį kartą greitai pamatė , nepaisant nedidelio amžiaus jis
turėjo , jis turėjo kovoti už gyvenimą ir už tai, ką jis
turėjo : tėvas, motina , namus , maistas nėra nepavyko
manęs ir niekada nepavyko man .Kadangi nepaisant mažo
atlyginimo , kad gavo mano mama , 11 buvo pasakų , kad
sumokėto pajamų ir yra mano tėvas mokama tik nuoma ,
yra , bet niekada neturėjo maisto.
Taigi tai buvopabaigos pradžia , tai yra,pašalinimas gali
sukelti užmaršumas , aš manau, kad tai buvo vienas, kad
buvo paliktas man mokytis, prarasti savo tėvą turėjo
reaguoti taip pat, kaip ir jis .
Aš pažvelgė į jį kaip didvyris , sūnus kovoja žmogus
Kuklus žmonių , močiutė , Elvira , buvo su kuo aš
gyvenau iki 6 metų amžiaus , kol jis nuėjo į mokyklą, kas
atsitinka, ... priprataumano močiutė buvo formavimo
mane, nepriklausomai nuo tiesioginio stebėjimo mano
tėvo , tačiau tuo metu dar turėjo savo akis plačiai atverti ,
bet turėjo laiko pojūtį .
Turėjo laiko sąvoką.
Ar
gryniausia
pranešimų,
pasaulyje.Kaip atvykti ?

kad

gali

egzistuoti

Šiandien kiekvienas gali ateiti į pirmą vietą pagal savo
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gyvenimo būdą , nepriklausomai nuo pozicijos , jis vaidina
ar socialinės hierarchijos .
Taigi šio darbo dalis ,sąvoka , kad tikrai niekas negali būti
kaltinamas nieko be konkrečių įrodymų, ty konkrečiai .
Kaip atvykti ?
Taigi reglamentuoja įstatymai ir mes visi turime galimybę
, turėtume ne žudyti , vogti ir rapsai.
Tačiau mes galime grįžti į žmonijos ir tokių įvykių pavyko
aušros , nesistorija yra pagrįsta , kad .
Mes tęstinumo, kad tęstinumo , kad
nenutrūkstamas, kad kuris yra skirtas .

visada

bus

Ir tai visiškai tikra , kad mes gyvename priežasties , mes
ne toliau išlikti ir egzistuoti Žemėje.
Aš nežinau , gali skirtis temą , tačiau jis gali sutrikdyti
skaitytojui skaityti , gali atitraukti dėmesį nuo tikrosios
istorija, kad įvyko .
Tačiau tai yra palyginimai , kad per visą knygą visada
egzistuoja , nes mes nurodyti geriau ir galiu suprasti
situacijas, kurios buvo patyrę .
Kaip atvykti ?
Norint pamatyti , kad visa tai buvo per visuomenės,
kurioje visada buvo sveiką gyvenimą ir suprasti
visuomenę , nes kitų akyse gali būti net Judas , bet
yralabai svarbus dalykas gyvenime, ką mes sėti
yravaisiųkad mes gauti .
Bet priekyje, turi būti elgiamasi taip pat, kad būtų
pavyzdiniai, mano tėvas visada pamatė mane ir norėjo
pamatyti, kaipkaralius , bet aš esukaraliuskarys, kuris ne
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visada gali laimėti ir pradėjo labai jauna .
Kai jau minėjau , kad lengva nėra lengva, bet sunku , kad
kai aš praminė medžioklę .
Po užpuolė su į veidą , kad aš jaučiausi buvo tai, kad jis
prarado slap , jaučiau , net į akis , ji vėliau bandė vėl su
manimi, bet aš atsisakiau ir jis ten buvo, kad prasidėjo
tikra istorija nusikaltimų , bet turėjo istorijąjau buvo
atskirta , kai jos atlieka šešis mėnesius karinio kalėjimo
Santarem kelionėms, buvokarinis kalėjimas .
Tuolaiku buvo pasmerktas Arnaldo , tai yra to asmens
istorija tinka mano būdas per kalėjimo, atsižvelgiant į
pratęsimoskaitytojas suprastų tikrą socialinę aplinką , šiuo
atveju kalėjimo knygos , klijuoti šešis mėnesius buvo
suteikta atleidimą popiežiaus .
Tai buvo viskas, ką aš galėtų investuoti vadovauti gerą
gyvenimą , buvo atskirtas nuo manęs vonia .Ir ką aš galiu
padaryti?Bandžiau savo laimę .
Vis dar turiu dirbti požeminės patarimas , kaipdailidės
tarnautojo .Juodi bijojo manęs , dirbo su juodo laido žalia
, gerų žmonių , kurie norėjo gyventi geriau , kad jie turėjo
namuose.
Portugalija siekė turėti geresnį gyvenimą savo šalyje
negalėjo turėti tiek paieška , kuri atvedė juos imigruoti
pati šalies .
Tai buvo lengviau surasti Portugalija artumas .
Aš pradėjau jausti Žaliojo Verdeans artumą , gyventi su
jais, Žaliasis Kyšulys buvo pravardžiuojamas blogai, nes
jie turėjo kovoti su nelygybe ir kai čia atvyko į Portugaliją
buvo būtybės, kurios nebuvo gerai priimtas , nes jis
praleido karąužsienyje ir tuo metu vis dar buvo įsiutęs ,
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buvoChavalito , buvo budrus ir buvo pradėtas kas niekas
nenori vaiką , aš pradėjau vaikščioti , aš niekada nebuvo
vadiador , buvau vienas vagueador .
Turėjau patirties karalystė , kad praeityje , pamatęs mano
tėvai atskirti amžiaus 8 , kaip buvo studijuoti , ir kaip toks
jau žinojo, kad tai neatneša mane labai gerai, aš jaučiau ,
kad žmogus, kuris turėjo herojus pašalinimas,
Matydamas tai neteko net ne jaunas amžius supratau
man teko padėti mamai , bet aš tikrai myliu savo tėvą .
Kiekvieną vasarą būtų eiti per jį, kol 17 metų vėliau dar
tęsiami , kai jis buvo armijoje , bet tada pradėjo tarpai
tai, kas yra natūralu.
Tuo metu jis buvo figmedžiupraktikoje mokyklos
transporto paslaugų burną, kur aš praleidau atostogas su
juo.
Mano tėvas buvosunku vyras, turėjo tvirtą vaikystę ,
prarado savo tėvą com14 metų buvomano močiutė siekis
augti gyvenimą, turi didesnę paramą ir turėti daugiau
pinigų.
Mano tėvas pranešė, kad jo atleidimas iš darbo buvo
mylintis, ji buvo, nes jis patiko buvoskubotas
atsisveikinimo iš šalies , niekada pamatyti savo tėvą ,
tačiau išaugo sunku padėti savo motiną , buvosūnus jau
gyveno namiemotina .
Aš gyveno šešerius metus mano močiutė , bet kaip sunku
ji buvo, turėjo iš apačios išaugo sunku, niekada neleiskite
vaikams badauti .
Tuo metu jis buvoMiner .Domina rūdos verslo , bet ne ten
dirbti , dviratininkas taip pat buvo tuo metu jis įstojo į
armiją ir toliau ten savo karjerą .
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Tapoįprasta vyras, jis prisijungė prie ten būtinybės
gyvenimo , nes jis užtikrino, kad mes visi turime užtikrinti
apsirūpinimą .
Taip atsitiko , nes jis buvosunkiai vyras, draugas draugui ,
draugas vaikams , bet ne daug žodžių , bet tai buvo
pagarbiai ir sąžiningai .
Štai ką jis visada norėjo mane palikti , bet jis buvo, yra ,
buvoatskirti , aš pasitraukė šiek tiek , o ne tęsė toliau
stebėti būties ir gyvenimo būdą , kaip sunkumai įveikti
kliūtis irgyvenimas tikri darbą siekiant užtikrinti ateitį ,
siekiant gimdyti , yra visi geri vaikai , mes esame verti
būti jo vaikai , bet ten buvosuprasti ir lojalumo mano
pusės trūksta , tapauApgavikai būti , kaip jis sakė.
Psichologinė kaklo jautrumo atėjo tik pabloginti , nes
niekada pamatyti , kad yra gera būti padaryta , bet gavo
tik blogį tik atskirti turėjo mane galvoja blogis .
Ir tai , kaip visa tai nuėjo į akto pasmerkimą .Pradėjo kur
?
Tai buvoatskirti , buvo, kai aš pradėjau prisijungti
vienatvė , bet jis buvo mano gyvenimo būdas turėjo
praeityje ir aš jaučiausi saugiai iš nusivylimo , kad jis
manė, tačiau prisiekė nerimauti , jūs paliekate man ,
niekadaAš duosiu daugiau.
Aš ir toliau mano gyvenimo būdas buvo gerti ir vogti ir
tai, kai dar ieškoma ir ieškojo jį kelis kartus ir tai, kai ji
kreipėsi į nori priimti mane , nežinau, tu mane kentėti, aš
nenoriu grįžti turėti , kad jausmasbuvo skausmingas, bet
visada turėjo gyventi ir vis dar turite jį.
Aš vis dar turiu tai mano protas buvo , kodėl aš gyvenau
tiek daug metų kalėjime visada maniau, kad visada turėjo
būti pateikti mano , kad aš turiu tiek daug dėkingi už šios
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aistros , o ne gyveno kita lygi .
Linhó , po trijų mėnesių prevencinio prisijungė prie Linhó
grandinės pasmerkė , mano istorija prasideda aplinkyra
apribota drąsą , kad , kurioje mes turime elgtis su
kažkieno pasaulyje drąsą , kas atsitinka, yra tai , kaip aš
žinojau,kad kelias gali būti per ilgas vienuma , pasuko į
džiunglių paleisti, tai buvopaprasčiausias būdas kovoti su
tais, kurie daro nusikaltimus ir esategrandinė yrapasaulis,
kuriame karaliauja iš kvailumo įstatymą , ir kai mes
skaitomesu asilai turi elgtis su jais , bet jei mes per
protingas gali kristi , todėl gyvenimas yra gyvenimas turi
būti atsižvelgiama ne tiek pagrįsti ne tiekjūra, kuri buvo
mano išgelbėjimas , buvo šis metodas , kad aš pasirinkau
manpadarė laimėti , bet mano pradžia bus ilgas ir
buvoneramus pradžia , nes aš atsidūriau be moteriai be
laisvės aš atsidūriau pakimba , prarado ir buvo nauja , aš
maniau , kad visų galėjo būti per metus gali ten
praeiti.Taigi, ką aš galiu padaryti?Aš pradėjau uždirbti
pagarbos , tai nėra lengva , net nenorėdamas patekti į
konfliktus šeimoje, jie įvyktų , nes jie eiti per rutinos , kad
vėliau atėjo suvokti ,įprasta, kad poŽr buvo šlykštėtis
gyventi, niekada maniau būtybėsžmonės gali padaryti
daug žalos viena kitai , nes kiekvienas parduoti narkotikų
, kiti vartotojai , nes gyvenimas per grandinę , kad sukasi
aplink monopolijos yranarkotikas , nes tai , kaip aš
pradėjau rūkyti heroiną , kaip jau buvo įrašytas į
grandinępernelyg vartojimo kokaino , heroino nusprendė
pradėti , tačiaupadėtis , look'll dūmų heroino forma , bet
kai aš atsidūriau buvo įsikibęs nieko negalėjo padaryti,
bet aš išmokau daryti, bet tai bus pranešta vėliau , tada
pradėkitetai buvo turėti gyvenimą , nepaisant grandinės
realybės bėga į malonumų , tiesiog atsistatydino heroino
žinoti, kad aš norėčiau abstraktus, turintys lytinių
santykių idėja , buvo varomas cheminių kad nebūtų
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leiskite man galvoti apie tai.Turėjau Platono meilės kaip
teisėtas ir gavo puikius meiles , bet vienas dalykas, kad
yra garantuojama, tačiau nepakankamai , kad pabandyti ,
ne jūs tiesiog norite rūkyti , visadaaspektas norime būti
lyderiai mato kiti hierarchiją vadovauti kąjūs žinote, kad
jūs galite ne, tai yra skausminga, tai sunku nulaužti , aš
nusprendžiau ne gaila visiems, nes aš taip pat buvo ten,
buvo mokėjimo teisingumo skolą, bet mano maršrutas
buvo labai blogai, išmoko šią pamoką anksčiau
būtųsumuštas ir nebuvo prarasta , nes išeiti viduryje
sakinio , bet mano paveikslėlis buvo sudeginti, buvo gana
nuorodos yramano praėjimą per šių metų kalėjimo
sąskaitą, buvoiš galosunku principas , kuriuo aš negaliu
apgailestauju pradžiaAš rūkyti už metus į tokių narkotikų
padėjo man išleisti labai reikia mes visi jaučiame , logiška
terminaimalonumas, terminai laisvė vaikščioti gražus
skonio, visus šiuos metus aš taip pat patinka, kad aš ten
pastatytas , betbus skirta vėliau , o dabar pakalbėsiu apie
kelionę , kuri yra daugiau, nežinau, kaip viskas prasideda
įrašo , kai nuteistieji , kuris ieško gerovės , net į vienuma
gyvenimo , bet tai visi subjektyvus, nes mūsų
geroveinegali apskųsti tiems, kurie žiūri į mus , gali
nepatinka įvairiose vietose ,pirmiausia gali būti pavogtas,
antra gali kreiptis vergas , darbą, meilę ar trečiąją šalį
gali paversti namų šeimininkė iš dienos , yraveislės vyrų
per grandinę , kad ne visada gali būti daugžinoti , kas
vyksta viduje, sieloje ar kad visiems patinka , daugelis
pasirinktiteisę negali būti pažeisti, bet be to yra labiau
svarbus dalykas dar , niekada, niekada , jūs galite
nusipirkti draugystę , net jei ji yra sumokėta per grandinę
,konfrontacija yra labai sunku per grandinę , yra tie, kurie
nieko neturi, konfrontacija per grandinę yra laisvi, laisvi ,
viena vertus, ir yra stiprus , kaip visuma , būtų mlrd ar ji
turėjo duoti atgal, išeiti su manimibet norėjau nueiti taip
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norėjau eiti kietąjį būdu , tai buvotaip, kaip man visada
mane seniai suprasti , mano pusė visada buvo daugiau
psichologinis .
Tai buvo iš ten niekada rasti gėrio kelią per grandinę ,
netiki gėrio , tik matė blogį .Kaip atvykti ?Nes aš jaučiausi
šlykštėtis su savimi , nes kitų akyse buvo tikkalė ,
kalėSlengas terminas, mes naudojome , o tai reiškia,
tinginys , tas, kuris nenori skirti bet kuriai kitai nei kas
atsistatydino priežastispadaryti, visada eina kelią , kuris
visada suteikia dieviškas,galia yra ten,vilties ir tikėjimo
įsitikinimų, ir visada man atliekami per mane , aš
pamačiau, žmogžudysčių ten.
Bet, kaip aš buvau marimbar už tai, ir leido man gyventi,
niekada bandė pakenkti man , tiesą sakant , ir tai buvo
lygiai taip, kaip visa tai prasidėjo , man buvo labai
nestabili, nenuspėjama irmokyklos direktorius mane
skatinatęsti savo studijas , tačiau visiškai , tik ne
visityrime , buvo šeimos paramos , garantuojama
parama.
Tai visada egzistuoja, kai jis patikino, su vėsioje būdas
gyventi ir turėti galimybę reikalauti , kas yra blogis, kodėl
tai vadinama garantuoti paramą , pagal įstatymus yra tie,
kurie mumsblogai, kai mes stumti ir būti nugalėtas
sistemos , nes ikineturi pinigų, mes stumiama į sistemą ,
kur yra pinigai viskas vyks gerai , teisingumo darbai, nes
jei nebuvo jau.
Kaip jie tiki jumis , jie nieko negali padaryti , kad pakeisti
, nes jie yra darbuotojai , ir jie tiesiog turi bendrauti
negali veikti be reikalavimų , kurie nustatytų teisingumo ,
su skundu į atvirumo apklausos , tačiau, jei jie buvo
atidarytityrimas buvau visada nuo kabliuko , nes jis
žinojo, vaikščioti juda per grandinę , žinojo sugadintas
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apsaugų , kurios vykdo narkotikus į kalėjimą , kai kurie
kiti paspruko , galų gale į kalėjimą.
Kai kurie iš šių policininkų jau žinojo kalinius , puikių ir
turėjo epizodas su viena iš Alfredo buvonaktį vyras,naktį
karalius pereiti namas tyrinėtojas taitiesa karalius mafija ,
tai nusipelno gyvenimągeriausias buvo buvę policijos tik
GOE kad pradėjo už nusikaltimą, kaip aš mielai paminėti
mano knygos , nes aš sužinojau keletą dalykų su juo, nors
jis buvo policininkai ir turėjo mažiau teigiamą epizodas
mano gyvenime su juo , jiebandė nužudyti mane kalėjimo
linų , tiklaiko jau buvoveteranas, ten buvo penki
įvykdyti.Jis žinojo, kas agentą , ir visi žinojo mane ir šis
epizodas susirgo visą grandinę, susijusį su kaliniais , nes
buvauuž juos visus paskata buvopavyzdys jie pamatė
mane, užtikrina tęstinumą per aptvarą , nes mes
turėjometen , ir kai aš jau minėjau , kad Žaliojo Kyšulio
būtų mano santuoka , nėra blogai, buvo , iš tiesų, jie
norėjo atkeršyti , kad epizodas, bandė mane nužudyti,
buvau pakviestas būtivyras su galva , bet ne mannorėjo
vykdyti Sąjungoje tik vienas matei , kad jei aš norėjau
jam būtų miręs.
Tačiauironija yra nė , kad atsitiko agrediram- tik ne
užmušė Jis atpirko save ir bandė sustiprinti savo
draugystę su juo, bet jis žinojo, viduje jam niekada
nepamiršiu šio epizodo , tik atleido jį, nes jis turi
nuolankumoir buvo apgauta , ką mes kalbėjome apie
mane , o ne kalinių , bet ir kalėjimo sargybiniai
paslaugos, ir kryptį , nes jis žinojo, kad jis negalėjo
nugalėti mane, būtų sumokėti ankstyvos mirties kaina ,
tada taip buvo man tegul vaikščiotiir kai aš supratau, jis
buvo kuklus išmoko ją gerbti ir priimti , nes jis nebūtų
gyvas , jei aš nenorėjau jo, bet ten buvo ne vieta , tik
buvodidelės kainos mokėti , aš kritikavo eilinių kalinių ,
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kurie nekentė farams ,Aš achincalhado .
- Nelsonas , kaip jūs priimate šį vaikiną ?
Sutikau , nes jis visų pirma jis buvoprofesionalus , laimėjo
galingus priešus aplinka, kurioje jie gyveno , policininkai
yra , buvo labai gerai žinojo viršų mumis ir žinojo,
galingas žmonių, kurie galėtų padėti , man grasino nustoti
kalbėti sukad atskiras asmuo arba leistų turime gerbti ir
jie mūsų, bet aš tegul gyvena , tai buvovienas iš mūsų,
Cape Verdeans minėjau buvoNelsonas Carlos gyveno
tiksliai toje vietoje, kur augau , buvojie pečių atkeršyti
mane ir proveržių atėjo po , ir jie norėjo pamatyti
nužudyti šį tokį individą , bet palikau Leidau jam eiti , aš
noriu nieko individo , nors aš neturiu nieko prieš jį, iršių
brolių istorijacarlos , buvo nušautas pagal PSP pareigūnas
, jis buvo nurodyta , buvo labai sumuštas , grojo
šachmatais su manimi , jis buvo"eksperto" šioje srityje,
tik žinojo, kaip žaisti pinigus , aš visada sakiau jums , o
ne verta , žaistidėl meilės , bet tuo metu buvo gerai , jis
buvo remia priešininką ir ROMAO ir badona , mes
nagrinėjo kaip broliai , turėjo tarpusavio pagalbą , turėjo
mus visus viduryje , kur nusikalstamumas slepiasi bet
antra, milisekundėsyra daug ir kartais gali užstrigti per
vidurį ir , kai mes padarėme tai, aš nusprendė tęsti savo
kelią , aš padariau daug palydos grandinėje , ty , patikino
kai gerovę ir laimėti my, tai yraviena ranka plaunakitą.
Buvošūkis ,tarpusavio pagalba šūkis , bet visada buvo
metermos tokioje situacijoje rizika, jeigu mes pašaukti tai
, kad buvodrobiniais nužudymas, niekada įdėti ją į
klausimą buvo gera ir laiminga diena , nes ėjau iki šio
sprendimo ,Aš negalėjo padaryti , visada maniau apie
save , aš niekada maniau kiti.
Tai buvo viskas labai greitai mano perkėlimo į žydų
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slėnyje po aštuonerių metų užbaigto lino , jie niekada
nenorėjo manęs ir mane priėmė gerai, jie norėjo mane
pakenkti , bet gerbti mane, visada laukė mano
neatsargumo , kažką, kad niekada jų,Nebuvomoteris, kuri
buvoteisinės pramonės pareigūnas, ji patiko man ir jai
atleido , bet atleido tai su skoniu , kitą dieną jis rode
manspąstus buvo būtent tuo metu man buvo galingesnis
nei bet kada , niekada kalbėjo daugsu jais su policininkais
, buvopavojus , ėjau pasiruošęs viskam .
Nepriklausomai nuo to, blogis,blogis , kuris gali įvykti
mane, nes , atsižvelgus vieną ateities pagrįstą švietimo ir
su juo gyventi, yrastiprus veiksnys , kad būtų taip, ir mes
naudojamas ir mes mokymą , kad gyvenimas yra toks
,gyventi mirti mes tiesiog , bet kai man buvo perkelta į
slėnį žydų , bet visa tai yra už mus pradėjo naują ciklą tai
buvo mano gyvenimo būdas ir mąstymo būdas neleidžia
bet kokio piktnaudžiavimo , turėjo savo charakterį ,virta
nedideliu kiekiu vandens , ir kai aš gavau žydai slėnį ,
nusprendė priimti naują kryptį , jis norėjo atsikratyti
praeities košmarų , nors turėjau, paskutinis , tikrai turėjo
juos buvopaprastas būdas pasakyti , kąten ten , bet ne
visai , kas ten eina , ten eina ;tik atleiskite , tegul sau
Pack fantaziją , kad mes iš tikrųjųkomandos išleista ir visą
galaktiką savininkas, tai yra, visų asocialių ir viskas
paruošta tai, nes jie yra darbdaviai ir darbuotojai neturi
kontroliuoti savonuotykius pavogti ir pasakyti, kad yra
legalizuota , yraapgaulės forma , vienas iš momentų , kad
dauguma pašlovins mane į drobulę buvo mano pasiekimas
taip pat užtikrinti savo vardą į verslą.Turėjo dar vieną
dalyką , tai buvo viskas arba nieko laikas be išmetimo
laimėti, arba mirti , buvošūkis , kad turėjo manyje jėgų
gyventi ir džiaugtis galią , kad aš , o aš uždara, niekada
nesinaudojo savitiksliu smurtu įMano draugai gavo beveik
verkia ašaros , blogį , kad aš pamačiau vyksta kitų
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kompanionų , kurie dominuoja smurtas ir galbūt buvo
priversti daryti viską, kad prekeiviai norėjo , bet aš
nemanau, enveredei pagal sunkiau keliu , norsbuvo man
užsikabinęs heroino , aš prisiekiau sau, kad gyventi kaip
grandinėje būti pasirengęs nužudyti ir gyventi oriai , kad
nebūtų nerimauti man baigti ,kabelis visų šiuo metu bėdų
yra tie , su kuriais visi turimespręsti, nors tai buvo ne
mano noras , sukurti priešų ten, kur yra mažai vaikščioti
ir aš , buvo tie, kurie bandė mane pakenktikryptis
nepatiko man , tai , ką jie padarė, nusiuntė informantai iš
jų yra pateikti visą laikąbuvo atvira , jei jie gali informuoti
viską, kas geriausia , kad aš kada nors galėtų padaryti, jie
turėjo sąžinės , bet vienas dalykas, pritraukė mano
dėmesį ir privertė mane pakeisti , basieie man daug
mokytojų turėjau , jaučiauPlatono meilė kai , ir tai buvo
tada, kad klostėsi taip gerai , betvaltis tada pasuko ,
pagriebė mane ir mane ant žydų slėnyje buvo sunku po
aštuonerių metų laisvės atėmimo bausme lino , paliko
didelę istorijąlygiskalėjimo , nes jis žinojo visus , ir jie
žinojo mane ir tai, kodėl aš niekada norėjo nubausti man
šimtu
procentų
,
aš
dažnai
buvo
baudžiamas
drausminėmis bausmių , viena užpuolimo ir kitų žodinio
piktnaudžiavimo sargybinių ir kad kaip ašAš supratau, kad
tikrai buvo susijusios su daugiau galingas mafijos nei aš,
bet iš tikrųjų buvo ne daugiau aš tiesiog turėjo knygas ir
diplomą , kad padarėskiriasi nuo manęs, nes po jau buvo
žaistilabaiokamuolys , mano pramogų , beje grojo visi ten
buvo žaisti, aš grojo aukščiausią kortu kas nors galite
žaisti ace of Spades , kai kurie žmonės man pasakė, aš
galėjau matyti, kad būtų nesisekė su šio laiško ir diziamman , kad galėtų turėti nepasisekimas su šio laiško , laikai
keičiasi , ir tai , kai aš pradėjau suprasti, kad gyvenimas
yra ne per grandine , bet ne , bet niekada norėjo
internalizuoti , bet aš žinojau, kad buvo mano stiprioji
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pusė
;pradėjodramatiška
istorija
buvo
baigiasi
žmogžudyste , trys broliai ir visi jie suvartojo heroino ir
heroino už juos buvomomento poreikį , tai yra, buvo
priklausomi nuo to, ką buvo narkomanai .
Bet giliai , buvo nuolankus žmonės , turėjo gerą širdį, nes
jie turėjo būti padėjo , nes jie paėmė gyvenime , ir aš taip
pat atkreipė , tai buvosunku gyvenime , mes galime net
pasakyti, kad tai buvovergovė ,būdas gyvenimą buvo
,kiekvieną dieną mes turėjome rūkyti , bet mes
perbraižyti .
Bet visa tai yra gyvenimo būdas , vienas, kad juda
priežastį , nes aš net padaryti poeziją , atsižvelgiant į
patirtį ir į situacijos rezultatas , visi jie manęs paklausė
eilėraštį , buvo parašyti savo draugei , buvo , kaip jie
buvovisada paprašė eilėraštį , bet aš praradau save ir
buvo vartojimo metu, priėmė šį gyvenimo būdą , aš
žinau, ką aš žinau , ir aš nesu pasiruošęs mokyti niekam ,
nes jis turėjo patirtį , kad praeityje , padarė man herojus
žmogųturėjo į šiukšlių dėžę ir gali būti padidinta.
Viskas buvo virė to, taikant patirties, aš, kaip mes
gyvename ,kaip mes turėjome gauti narkotikų rūkymo ,
nes jei jis pasiūlė ir atsižvelgiant nepirktų , tapo griežtai
kalbant pimp narkotikų prekeivių parduotiturėjo užtikrinti,
man mano dienos naršyti su milteliais Aš Nerūkau , tai
buvo tada, kad tapau prekeivių Pimp buvo pramintas
todėl jie visi norėjo man padėti , duoti man narkotikų
parduoti ir aš valgiau , turėjaudidžiausias laisvalaikio ,
kad bet koks narkomanas gali turėti būti priklausomas
nuo narkotikų ir rūkymo.
Bet man buvo žinomas dėl savo sportine , mano praktika
mokymo , nes apmokyti kiekvieną dieną ir jis išmaišytos
žmones , kurie mane matė ir pažvelgė į mane jie visada
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turėjo paranoja , paranoja , kad aš paminėta šioje
knygoje nepasitikėjimo ir tai abejotina ,kada blogį mes
visada kankinti bus , kad blogis nutiks man.
Jis visadanetikėtas prognozė nuoširdžiai habituei- mane
prie šio gyvenimo būdu ir buvo sunku integruoti po to, kai
socialinėje aplinkoje suimti , nes jis yravidutinio , kad mes
žinome , yralabai maža erdvė, kurioje kasdienio gyvenimo
veda priepažinti save visą viena su kita , bet fiziškai.
Mes norime visą komandą , nes mes norime
erdvėje , kuri suteikia mums saugumo save yra
terpę , kurioje mes visada kovoti su baime, teisę,
nebaimė , tiesiog įsitikinkite, mus, mes galime
situaciją , žinant

laimėti
įdėta į
bet tai
įveikti

Kartais atsitinka gyvenime, būti sukeltas klaidos ,
mirtinas , vienas, kad yra tinkamai raštu , nes jis buvo
parašytas patirtį ir į tai, kaip įstatymai, kurie gyveno ir
augo .
Kaip atvykti ?
Proto jėga visada laimi , o visi sprendimai , kurie gali
padaryti gyvenimą kartais gali būti nepats teisingas
visiems sveria faktorius: šmeižtą ,ne juokinga , o ne
patenka į malonę , vienas , kad visinorite paniekinti
pažeminti ;jaučiasi gerai ir taip , kai yraekonominės galios
nebuvimas visada tik žaisti, nes taip pat iš dalies tai
yražaidimas , tai yra, kai kurie sako , kad vienas turi
žinoti , kaip žaisti yra populiarus posakiai sėkmėspabūti
su mumis gal geras dalykas , ir kad laimė gali duoti mums
, ką mes reikalaujame , gerovę , būtų gerai apie save ,
padėti , nes mes buvome mokomi jai taip pat turi bendrą
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gyvenimą su mūsųtėvai, mūsų broliai, seserys, močiutės
ir seneliai , nes ten yra , tai mūsų karta , nes mesjų
pratęsimo pamatyti sukurtus būtybės jo palikuonims
rezultatas , tai yra, žinome, mes turime galimybę pažinti
vieni kitus,žinoti, kas yra mūsų ir mūsų visada mūsų
pusėje , bet niekada atrodyti , turėti šeimoje , kad negali
patikti juos narys , jie turi vaizdą išsaugoti gyvybę ir taip
buvo padaryta Sąjungos progresavimą, gerovė , niekas
mėgsta turėti arba pamatyti ką nors, kas yra mūsų šeima
ar kažkas arti mūsų , nes pabaigoje pabaigoje mes visi
žmogaus , mes turime elgtis vienas su kitu ir šeimos
aplinkoje , kartaisarba ant priimančiosios taip pat jaučia,
savininkus , kas generuoja ir padaryti jai gyvenimo , kad
yra parašyta visų teologinių svarstymų , kad gali skaityti,
ty tyrimo religijų kelią .
Mes visi pasiimti su moralės pamokų , tai yra tinkama ,
kad tie, kurie jaučia artumą toks ištikimas , kurie daro
viską aplink matome mūsų geras, savo artimuosius matyti
gerai, der in der , ir niekada nori jiems pakenktiprieš
vaizdas, kad išsaugoti ir kad jie buvo mokomi , vertybės ,
kad jie grafuotas neleidžia jiems atrodo gerai , kad tokioje
situacijoje, kad galbūt būtų galima išspręsti nebuvo
kartais neteisingai suprasta.Visa tai yra labai gražus
iržiniasklaida taip pat perduoda todėl lygus fasado bus
rodomas gražus vaizdas , taip pat yra spaudžiami galia ,
kad mes visi priimame valdymą, labai sunku temą , bet
tai turi daryti visa tai , kadbus ten pranešė , mes
egzistuojame , mes ir toliau egzistuoti, švietimas taip pat
yra skiriamas tiems, kurie teigia, kad savininkai
priežasties , o kartais jie perduos ir norite susiskaldymas ,
visi
jie
turi
bendrą
Vienas
dalykas
turėti
:
sveikatingumo,gerai yra tas, kad jie gali pateikti visi ,
kurie gali pretenduoti domeną ir nori gerovę visuomenėje
, tačiau jie visi gyveno ir iškėlė su tėvu ir motina , jie
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buvo pateikti tinkamus sąlygosgalės progresuoti karjerą ,
kurios tikslas , bet taip pat nepavyks , bet visada pamiršti
ir yra reglamentuojama paveikslėlio ;Aš nuolat šią kalbą ,
nes mano didybė yra didžiulis šiame gyvenime , daug
išmokau , aš sukūriau tai, ką turėjau sukurti , nors jis
buvo pavadėliu niekada maniau galą , visada ambicionei
turėti tiesioginį ryšį su darbuotojų įmonėse, kuriose buvau
, savo karjerąkalėjimo gali dubliuoti jį bus geriausias
aiškinama atsižvelgiant į žodžio taip pat, bet turės būti
aiškinama kaip sąžiningai ir nuoširdžiai , kad yra
gyvenime.Yra susijęs yra dvišaliai santykiai yra santykiai ,
kurie valdo visas tautas , kurios su Bendrijos interesams
apsaugoti turtą , kad jie gali suteikti sveikatingumo , kad
buvo įkurta pasaulyje,laisvėsunkiausia tema pasikalbėti
,mes galime suteikti visą mūsų laisvę, gražiausių dalykas
pasaulyje, yradidžiausias malonumas vienas gali turėti
gyvenime, turi būti nemokama , mes turime žinoti, įveikti
visas kliūtis , kad mes turime visą gyvenimą ir gali
rasti.Yradaug įvairių jų , galiu pradėtiPagrindinis : socialinį
gėrį , mes visi turime vieną bendrą bruožą , kaip ir mes ,
mes galime būti negraži , gražus, nesvarbu , priprasti prie
gyvenimo
,
atrodo,
yra
ne
viskas
;kartais
atsiliekaišvaizdus rasite mažiau gerą pusę , bet tai
buvoApollon , grožio pusėje , aprašyta Nietzsche ranka aš
po savo autobiografiją , nėra jokios priežasties
dauguma,grožio pusė yra vienas, kadverčia mus svajoti ,
kad leidžia mums patinka , duoda viskas gerai , bet
yragerai eina koja kojon su blogio , kaip aprašyta
Nietzsche egzistavo Dionysian pusės, tai yra, gėrio ir
blogio įsikūnijo yra instinktasžmogaus , kai kalbame apie
visų būtybių , kad egzistuoja nusileisti iš viršaus kas jie
yra , nesvarbu, ar politinis , ar teisėjai merai , prezidentai
asociacijų visi gali būti , vedėjai televizijos būticharizma ir
turintys dėkingumąbet niekas negali būti atleista, pats
67

žodis , atlaidumo visi turime priežastį ir , kai mes įdėti
klausimai turi būti , ką mes darome vardu minėtų
įstatymų, reglamentuojančių visuomenę ir kurios gali
reikalauti žodis įstatymą.Jis buvo ten , kad gavo teisę
negali būti baudžiamas ir nustatomos teisės aktais , nes
visi tinka , piktnaudžiavimas egzistuoja, egzistavo ir
egzistuos yraprologas .
Irprologas ateina iš transcendencijos ,mokymasis ne tik ,
mes
visi
gyvename
,
nes
mes
žinome,
kad
transcendencija yra daugiau nei gerai, tai gali būti , gali
būti , yra mokyti , turi turėti viską , bet yraraktažodis
paskirti visiemstai : filosofija , gyvenimo būdas ,
malonumas gyvenime yra tai, ką daro iki vienas iš
transcendencijos veiksnių , mes vis dar ir toliau gyventi
taip pat,BE evoliucija buvo sukurtas , yra apleista
netampa viena blogio palaiminogerai, kad mes galime
praktikuoti yradieviškas, kad mes mokomės , yra mūsų
likimas išmoko viskas mums paliko palikimą didieji
vertybes , todėl jie garbinti žodžius jie rašo , bet kad
viskas išlaikyti valdžią ir būti šlovinimasį išaukštinimą ,
visa tai gali būti gražus , jei mes tikrai visi buvo įvykdyti,
ir yra parašyta buvo labai gera .
Kaip atvykti ?
Mums būtų patekti į platesnį kelią žmogaus puvinio ,
jiems įteisinti demokratijos vergai ,situacijos naudojimas
turi būti uždara ir būti pajungtos prie griežtesnių taisyklių
;kartais
nereaguoja
taip
pat, kaip įprasta yra
konformistinę būdas , vadinamasbūties transcendencija
,transformacija į žiauriausią pusėje yra tai, ką aš jaučiau ,
aš
sužinojau
iš
patirties,
kad
pyktis
yragyvų
paramosgyventi ir išgyventi yra vertinamas ir so're
įrodyta mokslo vertybes, kurios dominuoja kaip saugiai
gyvenimo , kai tai turi būti , mes negalime išvengti
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klausimo , mūsų savybes, kad mums yra skirtingi , bet
visi išTas pats , mistifikacija , ne daugiau tobulos būtybės
nei kas nors , visi žino, gyventi šioje saugioje ir patikima
parama visai būties būtinybę , bendradarbiaus , mes su
nuolaida , kad kiti gali turėti geresnį gyvenimą ,
nedarbas, yra tik priežastisTaipatirtis, kuri jums bus visi
dalinasi su manimi, aš vadinamas Ši istorija tęstinumą
būtybės , yrašio klausimo pratęsimo.
Viskas prasidėjo po atskyrimo nuo savo tėvų , aš buvau
priimtas į vienuolyno mokyklą Hale buvo kolegijos vardą ,
atostogauti su mano tėvas buvo netoli ten, bet po
atskyrimo neiškiltų gerus santykius su savo tėvu , irbuvo
iš ten, kad viskas prasidėjo , mama persikėlė į galiuko po
atskyrimo , turėjau apie 10 metų, kai aš atvykau ir aš
nuėjau į galiuko ,mokyklos bėgo , nesutiko , kad
gyvenimo būdas , tačiau apanharam-buvaunekaltas,
žinojoįstatymo galią egzistavo , mano tėvas buvo
kariuomenėje išdrįso man kelią pasakojimai , kad mano
tėvas man pasakė , kad vyro galima būtų integruoti į
kariškių , tarnauja tautai ,sunkiai vyraskaip jau minėjau ,
bet tegul pats būti nuneštas jų aistra mylėti kitą moterį ,
fiziškai galingas geras žmogus , intelektualiai per,
brangina , kurie paveldėjo savo genus , turėjo jį kaip
didvyrį , tai buvo viskas,mokymasis, vėliauateiti bus.
Kaip atvykti ?
Domeno žinojau aš galėčiau padaryti , nuo atskyrimo
metu, kaip buvau su mama tapo nepriklausoma , mano
mama gavo meilužis , darbo vyras, darbo pašte ir darbų ,
yravertas vyras, taip pat pradėjotaigi, man reikia padėti
mamai ir tapodominuojanti priežastis buvo visi tvarkomi
gerai, aš atgailavo , šaukė , bet aš laimėjau , aš manau,
kad tai yratinkamiausia tema , myli juos kaip nors, laimei,
jie yra gerai ,turėti gyvenimą, tai buvo normalu, kad į
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diskusijas , tačiau jie visada turėjo priežastis yra ta, kad
aš miegojau iki nori daugiau transcendencijos , norėjo
nieko nedaryti , maniau, kad tai buvo lengva.
Aš pradėjau dirbti , siekiant padėti mamai , tačiau
netrukus supratau, kad man buvo ne priblokšti , aš
pradėjau dirbti Casqueiro ty Polsterētājs pagalbininkas ,
kad tai, ką darostruktūra turi būti formuojama ir kamšalu
, dirbo , buvo netmano kaimynystėje ant galiuko , ten
dirbo prieš Toninho berniukas iš mano kartos , turėjo
keletą brolius , bet man buvomėgstamiausia .
Asmuo, kuris dirbo ten buvo Casqueiro vyras struktūros
siekiant salonas sofos , buvo spartus išvaizda, ir aš
nebenorėjo taikstytis daugiau agresyviai formą žodžio ,
kad jau išgyveno tai su savo tėvu , todėl aš
nusprendėatbulinės eigos padėtį , laikiau iki gyvenimo
progresavimą , o ne pasverti man , bet galėjo pažemintas
man tą dieną , kaip nori negadina ar kitaip susižeidžiate
klausimu , bet aš apsaugoti save išmetė akmenįrankos
dydis , bet aš smūgiuotas kamuolys atšoko norėjo duoti
įspėjimą .
Tačiau priėmė mane ten, aš ir toliau dirbti , kai aš paliko
pasirinkimas , bet irsavininkas mirė suvartoja ŽIV liga ,
situacija , kad nebuvo , kaip aš mačiau, kaip jis kenčia
liga , bet visada jį gerbė , aš pamečiau savo darbą , aš
pradėjau turtą ,kad yra žargonas naudojamas kaip
vadovautis , o ne taikstytis su viršininkų , nori
nepriklausomybės , buvauliūtas sūnus, o veikė kaip toks .
Kovas 1996 man buvo rasta Avenue metro, turėjo daug
užpuolimų serijos apie metro, ten buvo įtarimų dėl
nusikaltimų, einasi ten ir nutiko proga praleido psp , kad
atėjo prašyti identifikavimo ir tai todėl, kadturėjo
pirmesnis , likus savaitei iki gyvenę superesquadra
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Benfica kaltinamas vagystė skaitytojas , bet berniukas,
kuris buvo su manimi , Ricardo , buvo atsargus ,
nepatyręs , jis atėjo iš kiaušidžių nežinojo , ramiai , bet jis
buvo žinomas instrukcijąbuvonarkomanas , ir tuo metu,
kai aš sunaudotą kokainą , nustatė, kad jis gerai turėti
saugos ramentas , tai yra, man ir apsaugos ateičiai , tai
yra turėti jėgą , už progresavimo sąjungą.
Bet dabar ateina čiastruktūrą , vienas iš pagrindinių
veiksnių, lojalumo talpa kiekvienas pradeda klajojo , tai
kaip aš atrado tai, ką aš jau žinojau , kad jūs negalite
pasitikėti , jei jūs nežinote , bet mano patirtis buvo labai
plati, buvodidžiulis, jis buvo tikras, kad aš, buvo gerai, ką
jis darė, buvo padaryti keli ginkluotu apiplėšimu , aš
pasirinko taip nepakenkti niekam , tik gauti pinigus.
Už ką?
Gyventi , įstojau šį gyvenimo ir kovas 1996 kelią , tiksliau
28 buvo pasakyta, kad yra išduotas arešto orderis,
tariamai nutraukė tik pridėti trūkstamų įvedant šią temą
,prieš savaitę buvo suimtas superesquadra iš Benfica ,
buvaumiegoti automobilyje ,jo savininkas buvokarinių oro
pajėgų pulkininkas leitenantas ,žmogus, kuris jau buvo
per užsienį , buvau drzemki iki pripratimo ten, bet vis dar
ant galiuko namą , iš tikrųjų , kad naktį buvoRicardo ir
pavogė skaitytoją ir užmigo automobilyje , buvome
nustebinti,
ir
susitarė
PSP
pareigūnų
priklausė
superesquadra iš Benfica , bet aš nemanau, amedrontei
mane ir pasakė, Ricardo ne gąsdinti turėtų būti stiprus ir
pasakyti "ne"pabaigos , nebuvo jokių įrodymų , kad yra
priešingai , tačiau jis perspėjo mane, kad policininkai gali
pasirodyti , tačiau patikino jį, jam pasakė, kad tai gerai ,
gėrė per daug viskio ir norėjo miegoti ir nebuvo išgalvotas
man eiti namo irnetoliese gyveno .Tai atsitiko , kad tai
buvo blogiausias abejonių, kadžmogus gali jaustis , kai jis
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moko ir mokodabartinė padėtis , kad gali atsitikti tą dieną
paspruko su manimi.Jis gali paklusti mano taisyklė neturi
ką pasakyti , bet jie nebuvo įsitikinę, ir nuvyko į gauti visą
tvarkdariai automobilį netoliese pamatyti, jei jie žinojo
apie bet kuriam užpuolimui , mėlyna cd grotuvas , bet
mes jau padarė keletą nusikaltimų priešir visi užsiėmė
plėšimo ir grobimo , nuvyko į apžvelgti Avenue metro
,eskadra stovėjo palėpės Marquis , didmiesčių stoties
Lisabonos , buvo apklausti , pasakiau nieko , nežinau
pokalbį Ricardo , bet jis turėjo istorijąįžengęs per savaitę
anksčiau panašioje situacijoje , pasitikėjau .
Tą dieną , mes palikome stotį , turėjo ką pasakyti , aš
pasitikėjau jo parodymus man galėtų išeiti , buvo
atsižvelgiant metulicencija buvo darbo , bet atsidūriau
gauti nedarbo fondą , toliau imtis laiškąnuėjau į kodą , jau
buvau vairavimo , aš jaučiausi gerai , turėjau labai smagu
ir ji buvo tuo metu, kai man buvo įteiktasteisminis paėmė
arešto orderį , buvo aš namo , atėjo iš sporto salėje,
apmokyti daugiau nei mėnesį , kai įstojauteisminis
supratau , kai aš paklausiau Marquis būrys , kai aš
paklausiau markizas de Pombal stotis sakiau nieko ,
betRicardo visi kalbėjo , toliau pareiškimą , per tyrimo
etape buvoteisminio nagrinėjimo , turėjo ką pasakyti
jiems , nieko nebuvo įrodyta didžiulis veiksnys.Kodėl
negalėjo priimti tokį sprendimą, ji būtų kaip atiduodami
man , galbūt tai buvo geriau turėjo kitokį požiūrį , būti
sąžiningas, būti kooperatyvas , atgailauti , bet aš maniau,
mane
mano
išminties
,
norėjau
žaisti
su
teisingumu,teisėjas, kuris nuteistas mane buvožmogus,
kuris turėjo problemų gyvenime , viena iš dukterų mirė
nuo perdozavimo ir kitų likę vaikai taip pat vaikščiojo
įsikibęs į narkotikų, man buvo pasakyta, kad advokatas ar
sako tiesą , arba būtų sunku nulaužti , bet aš
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patikimasman .
Ji neturėjo ginti mane, kaip turi būti ginama, nėra žinoma
, kad dirba teisėtumo pareigų, kurias turi atitikti , kaip tuo
metu, teisę atstovas neturėjo asmens advokatas ir
niekada nebuvo suteikta , aš turėjo samdyti po suėmimo ,
po to, kainuteistas po to, kai nuteistas samdomas tai
teisininkas, buvo viskas, ką aš norėjau kaupti energiją ,
žinojo, kad jis buvo kryžkelėje parodymus nenorėta
priimti , sumokėti aukštą kainą, kad bendradarbiavimo
stoka ir apibendrino viską, kad mano labaipasmerkimo
net minties net nužudyti mane.
Tai buvoliūdna diena man Aš prisiekiau sau būčiau
išgyventi visus neigiamus situacijas , kurios gali iškilti
man buvomano pabaigos viskas pradžia , aš pamečiau
laisvę jau kurį laiką , paėmė sunkiąją grandinę ir sugebėjo
išgyventi.
Tai buvo laikas laimėti , aš sužinojau , kad savigynos
menas gali kelti per mane , kiekvienas gerbiamas man
net administracinę galią, kuri atlieka kalėjimo funkcijas ,
nes ji yra su tai, kai mes gauname kažką turime spręsti ,
yrasavininkai rietime, tai yra, jie savo teritoriją , kad
dominuoti , pagalvokite patys , todėl jie liepė daryti tai,
ką reikia daryti toliau lojalumu keliu, nepriklausomai nuo
to, kaip ji gali atrodyti , gali būti ir kad visibus , bet
yrapajungimas , kuri yra diskvalifikacija , atlikdamos šią
poziciją manote, kad galite būti situacijos šeimininkai , o
ne atsistatydino būti paprastesnė ir kas turi gyventi,
yratai, ką jie studijavo ir nelaimės prognozėįsipareigojusi ,
buvo ne vienas, ne du , o ne keturi, buvo daug, labai
įvairaus
dubliuotas
jiems
labiausiai
apgailėtinas
nukryžiavimą , bet aš iškėliau savo moralę , nes visada
auga, visa tai prasidėjo mano atvykimo , kai aš turiu
ipLinai buvo vienas bjaurus , labai sunku, buvau kupina
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pykčio ir noro laimėti, net minties apie bėgimas , jeigu jis
turėjo galimybę tai padaryti , man pavyko išlaikyti mane ,
visi, nes galėčiau gerbti veteranų , kurie buvo IP , ir jie
buvotikrieji ramsčiai man mokytis į vienuma , guerreei
gyvenimą kovojo , galėčiau, jei ji buvo ne taip būtų
pamiršta, visi priminti man , visi mėgsta priminti man , aš
buvaufunkcija
vaizdas
tapotamsiai
lyderis
ir
šalčionežinojo, meilę ir tai, kaip aš laimėjau šlovę
grandinėje , buvo šaltas aktai , kurie turėjo išmokti
gyventi ir išlikti viršuje žemės laimėti.Greitai parodė
pedagogai, darbuotojai, apsaugininkai ir tiesioginio padėti
man laimėti kalną mūšis , aš jaučiausi paramą tik
pažvelgė į laiko ir aplinkybė pagalbos buvo barbariška ,
kas atsitiko negalėjo atsitiko , aš pasuko velnią įaš , bet
nesiekė problemų tiesiog norėjo gyventi ir išgyventi ,
buvo sąlyga laikas .
Isabel buvo mokyklos pagrindinis vardas , kurį aš nuolat
sveiką ir malonus pagarbą mane lydi visada padėjo man
visada, bet vėliau atėjo tapti pyktis manyje, bet visada
laikomasi.Ir visa tai buvo dėl to, kad didelis spaudimas ,
kad buvo daromas pagal administracinę sistemą , kurios
vardas buvo direktorius John g.Žmogus, kuris atėjo iš
užsienio, paspruko , kaibandė nužudyti , jo istorija yra
žinoma , turėjo keletą metų už pluoštinių administravimo
, kol po mano perdavimo , aš žinojau, kad kol jis
buvožmogus, kuris galėtų kalbėtibuvo komunikatorius
susidomėjo šia tema, grojo skauda man gališ pavaduotojų
kaltė, aš buvau gerai vertinamas profesinėje ciklą,
draugavimas lygis leidžia gerbti mane ir šis režisierius
norėjo karjeros viršūnę , tai yra, aš čiameistras, aš čia
laimėti bet kokia kaina , aš bus gerai , nes tai buvo jo
tikslas , be kitų dalykų, gali pasakyti daugiau .Vienas iš
priežasčių, jis gynė buvo daugiau narkotikais, jis patiko
padėti narkomanams , bet reikėjo valiutos keitykla , žaisti
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su įstatymu , turėjo Pushover galia priklauso nagrinėti ir
spręsti apie nesaugias ir sąlyginių rezultatų taikymą
iratvira sistema , nebuvo blogas vaikinas , kuris eina tik į
jo nepriklausančių peraugti ir aš pasirinkau kietąjį būdu
taip, kad niekas mėgsta laikytis, bet aš pasirinko laikytis,
keliu , kad aš buvo iš anksto nulemta , kai kalbėdamas
paskirtieskartų mes hit , o ne vaikščioti labai toli nuo
realybės , turėjo daug svajonių , kaip vaikas ir svajonės
buvo košmaras ,dykumoje ištrauka numatė , matė mano
ateitį , bet man buvo viskas vaizduojama sapne , aš
atėjau
,
kadstebėsena
raganos
,
kurie
buvo
pravardžiuojamas pavyzdžiui , išlaikė mane svajoja , nes
jie turėjo praeiti,moterų galia buvo puikus , man padėjo ,
bet smalsumas pažadina po mano arešto, turėjau didelį
ginčą su broliu ir norėjobūti geriau už jį , sveikos
konkurencijos ir jis norėjo būti kaip mane.Tuo metu mes
naudojome eiti medžioti nuo vandens gyvatės , kad
tikslas, mes žaisti snukerio kartais susiduria stipriais
priešininkais , bet mes laimėjome visada , aš žinojo, kad
jis buvo geras ;Šiandien kariuomenė leitenantas .Mano
tėvas valdė daugiau tiesioginę paramą , kad galėčiau
duoti , davė jiems, ir jam padėjo į mokymą, visa tai , nes
, kad viduryje mano įrašas linų separação.estamos , buvo
drąsus , tik viduje sargybinių quiseram-Aš žinau, fonas ,
buvonormalus įrašas , jei mes kalbame su aplinka, kurioje
jie gyveno ten buvopaklausa aplinka , tiek apsaugos ir
kaliniai norėjo laimėti, egzistavo gerą direktorių , Manuel ,
tačiau buvo sugadintas, bet ne pakenkti kam norsbuvo tik
laimėti ir daro savo darbą , o taip pat padėjo trejus metus
buvo jurisdikcijai priklausančiuose šio režisieriaus 19961999 , jis buvo pašalintas iš direktoriaus posto , tačiau
praleido parapijos tarybos pirmininkui , bet niekadagali
atsikratyti to, kas ėmėsi jį iš lino , buvogeras žmogus ,
norėjo, kad visi gerovę ir tuo pačiu metu nebuvo pakenkti
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kam reikėdavo dirbti sparno b laikomas žudikas sparnas
buvo pramintas žudikas sparnasvisų dėl infrastruktūros ir
gauti į salonas krentančio vandens vizito buvo masto
infrastruktūros trūkumo turėjo būti atidarytas skėtis, nes
mes
gyvenome
korumpuotų
priemonė
nuo
taškodirektorius priimti motyvuotą pasiūlymą dėl pinigų,
kad galėtų ištirti bendrą kryptį kalėjimo paslauga,
paspruko gerai,pasiūlymas buvo grindžiamas mokymo
pagrindo susitarimą , tai yra,futbolo aikštelė buvo
purvinas purvas trasa, BUE sunkiųjųbuvoslapyvardis ji
taip pat gali jums skambinti esguiça , bet jis buvo geras
taip pat galėtų vaikščioti , jis žinojo, kaip manipuliuoti
sistema , atnešė korupcijos problema yra naudoti laiką,
likusį iki viduryje dėl 16 metų bausmės bausmės , aštuoni
laikytis pasitikėjimupaslaptis , tačiau tai nebūtų baigti
geriausias būdas , nes ten buvo tie, kurie buvo pažeisti ,
taip pat turėtų būti sistemos dalis ,sistema yra sukurta
taip, kad turi būtipagrįsta, ir su juo nuėjo iki kito metų ,
buvotrečius metus buvau Linhó atėjo tikrą dilemą
korupcijos pardavimo narkotikų įgaliotas vadovybei , visų
manevravo naudojant jų pasitikėjimą kalinys , buvo
galingas narkotikų platintoją , kuris buvo išsibarsčiusių
gyvenime su narkotikų pardavimovardasIT louis bokštai ,
net padarė vaiką per grandinę , buvopasiūlymas ,
kadbendrovė praleisti ir užpildyti maišai sumokėtus esmė
, aš atėjau , kurie bus kviečiami dirbti ten , nesutiko su
tuo, kad žmonės, kurie buvo atlikti šią funkcijąleisti
mokėjimą narkotikų ir jie buvo su pinigais , kad netrukus
buvo perduota per kompiuterį , kad, kaireali problema
įvyko manuel t .Direktorius iki tol ;nebuvo daug padaryti ,
nebuvoteisminio tyrimo , buvo tikslinga reikšmėvežimas ,
mes išvalyti savo įvaizdį , bet nepavyko išvalyti visi nuėjo
į barą teisme, buvo apkaltintasteisminio nagrinėjimo
irdidžioji įrodymų kiekis ,bet aš ne liudytojas , net nebuvo
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paragino jį, taip pat nenorėjo pasakyti daug, būtų tik
apsaugoti kūdikį , aš jaučiausi aš verta daugiau manear
priežastis , galėtų gauti kažką iš jo laikyti mane tyli ,
blogis žinojaunorėčiau mokėti kainą sunku nulaužti .
Žvirblis apsauga išėjo iš kalėjimo paslaugųAmorim
vyriausiasis turėjo anksčiau išeiti į pensiją , Manuel t .Vis
pavyko pasiekti pirmininkavimą parapijos .
Nebuvo
pakeisti
kryptį
,
john
g.Tai
buvokitas
pavadinimas, kuris po į EP Jis turėjo ambicijų per didelis
net konteksto , kaip jie pradėjo į palatą B rekonstruoti
sąlygų darbus administracija, pusė palatos buvo
uždarytos dėl darbų , buvau kameroje su carlosbuvo iš
universiteto profesorius motinos sūnų , buvo sekretorius
mokyklos direktoriumi , tačiau jis buvonarkomanas ,
laikas nuo laiko, pavogė mokytojo maišą norint turėti
pinigų, kad vartojame , buvolėtinis narkomanas pajutau,
užuojauta jo būties , nespamatyti galite laikyti prarasti ,
negalėjo vystytis buvo atsistatydino vartotojui, bet jis
buvo protingas, buvoblaivus asmuo tik prekyba juodojoje
rinkoje yra ta, kad jie pasiuntė , turėjo problemų su jais
atėjo prašyti apsaugos , kai buvau su juo kameroje ,bet
tai juokinga niekas man pasakė, arba reikalavo pinigų ,
skolos , jis turėjo mokėti net gynė jį, bet buvo išduotas
paliko man heroino skolą žmogui, kuris turi tipą sumuštas
skolas , sutikau ir buvopareiga , o ne bijoti , nesheroino
padarė man be wild , bendras dominavimą , buvo iš ten ,
kad aš turėjo imtis sunkaus gyvenimo nulaužti ,
buvomano Fury pamatyti kažkas kenčia , nes jie visi man
priežastį, viršūnė , turėjauįvairių Melee kovoja , negalėjo
padaryti , aš įgijo priežastį , visi jie reikalingi po mano
paramos dirbti ir parduoti ir gerai apie save, turėjobe
heroino patenkinti mane, nes aš turėjau įspūdingą skaičių
, buvo mate , buvodraugas ir gynė priežastį , tačiau buvo
77

labai drąsus dalykas, kad niekas prieštarauja tai man net
būdamas heroino vartojimo .Jie visi išmoko gerbti mane
buvo vaikinai nusikaltimo gyvenime, visi žinojo, kur mes
buvo pateikti per vidurį, buvo laikomasi patys manęs
nekentė
,
pasiūlė
man
heroinas
eiti
mokytis,
buvovienintelis būdas, kad jie manė, turėjauturėti sveiką
okupaciją ir mokytis , buvo vartojimo ciklo tęsinys jautėsi
gerai, buvo naudojami ir paėmė mane valią maitinti mane
ir pasimylėti , tai buvopuikus būdas praleisti laiką
vienuma be manęskalbėtis su lytinių ir pašarų problemą.
Aš buvo perkelta į žydų slėnis 1998 metais , man buvo
atsižvelgiant , žinoma, dailidė , neišvada aš pasiekė po
dešimties mėnesių grįžo į lino.
Nuėjau tiesiai įbausmės režimas buvo vadinamas
111sunku režimas , kur mes tikimės, tyrimą , kad gali
duoti ir sankcijomis ar drausminių pasekmes , mokama,
sumokėjo reikalauti teisės , kad aš turėjo buvo turėti
televizija, Radijo imtuvasbet man paėmė mane visa tai , ir
visi žinojo, jis pavadino mano televizijoje, Susana buvo
pasiūlyta man mano mama , tai buvo nuostabus , nes
televizijos visada turėjo savo ląstelę .Kartais išrado ,
paėmė stengėsi jį, išnuomoti jį vartoja energiją tais
laikais, kai aš jaučiausi silpnas, bet turėjo begalinį meilės
jai , būtų pasirengęs nužudyti , jei kas nors sugadinti , aš
tai padariau kelis kartus aš ne jaustisgerai .
Įstojau 111 buvo išklausytas grandinės galvos, galvos
Amorim palikuonis Mozambiko , tačiau portugalų ,aukštas
, plonas , bet jis buvo neblogai vaikinas tiesiog norėjo
turėti dominuoja teritoriją , norėjo, kad ji rami , tai kaip
jis man pasakė, sustojapasikalbėti , kad taip , arba mes
nuobodu , aš pasakiau taip gali myžti buvo už jį , tuo
metu man paliko vyriausiasis biure, arba nuo savo stalo ,
jau
buvo
tarnybą
prieš
daug
metų,Krikštytojo
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apsauga,gėrė daug, bet sąžiningas, neketina iš niekas
blogį buvo kaip bosas, norėjo turėti sveikatos , aš buvau
nustebintas šia apsauga , bandė pulti mane nepavyko ,
dauguma turėjo keletą apsaugų , kuris ten buvo vietoje ,
ir pamačiau PBXsumišimas, rodearam- bandė mane
trenkė man vėl, jiems nepavyko , truko keletą minučių ,
tačiaujų reikalavimas buvo mano stiprybė buvo tada atėjo
apsaugas jau jo 50 metų namuose,geležies apsaugos ,
kalbėjosu manimi, man pasakė, kad sustoti ir niekas man
pakenkti , bet aš jau sumuštas Krikštytojo apsauga ir
grandinės galvą,Amorim bosas , nesukėlė jiems didžiulis
dent , aš žinojau, aš buvau ketinate prarasti , todėl jis
man pasakė , jumssurakinami į saugumo vėliava, buvo
uždėti antrankiai iki galvos akivaizdoje , jis užsakant ,
įsakė geležies apsauga ir išvijo mane į saugumo
vėliava,bosas man pasakė, kad imtis antrankius ir man
pasakė, kad patekti į ląstelę , kaipbūtų saugūs schema ,
kolbus baigtas tyrimas .
Sąžiningai, aš įgijo apie žmogų , buvo žmogus buvo bosas
, pavyzdį , kaip institucijų, atstovauti represijų jėgas , turi
būti kontroliuojami gerai visiems, kad kiekvienas jaustųsi
gerai .Man tai buvopats žmogaus galva sutikau , klijuoti
bausmę kaip būtų logiška , turės mokėti už patį aktą , bet
ir laimėjo savo pagarbą , į kairę iki įsibrauti tiesiogiai
gyvenime, turintys išgyventi net grandinėsmes gyvename
, pavadino jįvieta nykus , yra pati identišką frazę , į vietą,
kur nėra nieko , mes esame gyvi tik gyventi , bet mes
turime tikėti , girdėjo žmogžudystę , sekti keletą
mareações , taižodis yra slengas naudoti nusikaltimo , tai
yra tiksliai pasakyti, nužudymas, todėl aš padarė keletą
situacijų, kurios vargu ar galėtų būti taikomas kalėjimo
kartu su RASTA hugo , rasta slapyvardis įrašomas su 16
metų grandinėjegyveno Vengrijos kaimynystėje , aš
susitiko su juo tuo metu, kai įvykdomos a saugumo
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vėliava bausmę , pamačiaujaunuolis jau turėjo keletą
metų iš lino , ir sugauti kontaktą tai suteikia man cigaretę
,
bet
paliko
jįpamatyti,
nes
mes
buvome
muitashorasfechados , foiumconhecimentode aplinkybė
buvolaikas , gerai matė jį ten , jis buvo ten ant sparno b
,sparnas laikomas nužudymas, jis buvo palatoje , ramioje
atakos krašte, laikomų kalinių , kurie dirbo ir norėjobūti
ramus kalėjime , bet ten buvo vartotojai, prekiautojai ir
ten buvo vienas, kad yra dar įstrigo kaippavadinimas
Dauphin , aš paaiškinti, jo istorija , jis atėjo pas mane ,
greitai pamatė, kad aš pirmą kartą susitiko su juo , buvo
blaivus, chavalo geras, bet jis paėmė laukinių vaikystę ,
taip pat , beje tėvai padarė , datuojamas Žaliojo žalia ,
ieško man geresnį gyvenimą , istoriniai ryšiai , kurie
egzistuoja žinių ir matė , kaip , pavyzdžiui turėjo gyvenęs
kietumąNeapsigaukite gyvenimą , kad buvo labai lengva ,
teko gyventi Vengrijos kaimynystėje,kaimynystė su
žmonėmis, daugiausia iš Žaliojo Green,iš namų statyba
nebuvo labai geras, bet jie siūlo minimalios sąlygos ne
miega gatvėje, turilubos, daugiau vargas būti turėjo
išsilavinimą , namai buvo švarūs ir turėjo savo tarnaitę ,
kuris turėjo realią išsilavinimą , tačiau , ten buvo socialinė
nelygybė , turėjo sunkiai dirbti ir šie žmonės yra geri
žmonės , patiko

Bet atėjo trukti daug ilgiau , tęsiasi iki šios dienos , bet
tada jis taip pat jau suvartojo heroiną , ir tai, kai
prisiminiau aš mačiau jį į intendanto , jei ten buvo tamsiai
verslas, juodąją rinkąviskas gerai , nes niekas kenkia
visiems, buvoproto laikas supratau, iš pirmo žvilgsnio
atrodo, kadberniukas buvo protingas, turėjo sielą , jos
išvaizda buvodidelis rasta , laukinių , bet gerai elgiamasi ,
buvovaizdaspirmą kartą , kai pamačiau jį ir supratau, kad
80

tai
buvoper
visuomenės
akyse
berniukas,
buvo
vertinamas kaip toks , The Outlaw , žmogus, kuris gyvena
ant visuomenės paribyje , bet mes visi norėtume turėti
garantuotą gerovęmums mes galime užtikrinti, kad, mes
galime saugoti mūsų gerovę , žmogaus lygybę , kuri yra
verta pasakyti, kad mes visi gyvename su visa tai mes
sukurti , bet mes taip pat žinome, kadgerai eina koja
kojon su blogio , veiksmai,gali kilti pareikšti kietąjį būdu
gyventi, jis buvo perkeltas iš išilgai sparno b sparnas,
buvo ląstelę šalia mano , jis buvo su maža šiek tiek į
ląstelę ,kita Žaliojo Kyšulio , piktas irgi buvo jau
ląsteliųšiek tiek laiko po susitikti , žinojo, kad jo ląstelės
ilgą laiką jau buvo turėti skirtingas istorijas vėliau
perskaičiuoti į Odrobineczkę istoriją , kad ryte po
perdavimo Jota naktį grįžo į palatą ,padarė su kryptimi
sutartį , bendradarbiauti patekti įkitą jaučio galva , yra
dar viena sąvoka taip pat naudojamas žargonas tai
reiškia, kad palikti kitą kabinti , jam išsaugoti, jokios žalos
buvo vertinamas buvo per vidurį ir dávamo- mus geraibet
Hugo buvo ant sparno b , kad naktį mes kalbėjome už
Pudemo mus Kontaktai langą, mes buvome labai arti, ir
aš girdėjau daug triukšmo ląstelėje , sugautos mano
dėmesį , kaip grandinėje turi turėti supratimą apie
pavojus, kadkad leidžia mums gyventi ir kuri padeda
mums laimėti , duoda mums stokoti būties sielą , sielą ,
kad mes visi kaip įkūnyti stiprią sielą pilnas drąsos ir
įgūdžių ir gudrus .
Tą naktį prieš kitą rytą kalbėjome pro langą , nes aš
girdėjau triukšmą paklausė:
- Kas ten ?
Jis girdėjotriukšmą nutiko , jis man pasakė :
-'m Hugo Aš čia daugiau Jota .
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Tai buvosankcijos būdas ,tai, kad jie padarė tą dieną , kad
buvo perkelta į palatos b , buvo įprastas tada jis man
pasakė, kai jie atidaryti duris šiuo atveju ląstelės su
manimi į palatą , bet sakė,man tylėti , bet aš maniau , tai
buvoHugo , buvožvaigždė, buvomomento vyras, buvo
priklausomas nuo heroino prekeiviai privalo pateikti be
narkotikų pinigus, buvobūtina, jis pareikalavo jį
vienąmaištingas berniukas iš didžiulis būdu , kad,
kaiužpuolimas įvyko, palikau atviras duris ne išeiti, bet aš
žinojau, jis ateis , aš žinojo, kad jis turėjo keletą krašte
anglis , Slengas žodis , taip pat akmens anglis , kuri gali
būti suprantama kaipį nusikaltimo žargonoįprastas
renginys per lietų pėsčiomis sušlapo .
Išvažiavus į ląstelę , ir padarė savo įprasto imtis
pusryčiai, tada eikite traukinį , eiti į mokyklą , eiti į
mokyklą , kad ryte Pusryčiai , keista jų nematote , nes
mano rutina buvo tai buvo ieškotitaip pat buvo
priklausomas , bet nebuvo tikrai priklausomas , bet jau
padarė skriaudą ir buvo Sąlygoti šiek tiek pinigų ryte
atėjo man pasakyti , berniukai , kurie taip pat buvo
vartotojai buvo vadinami piranijų , ieškau gyvenimo
būdusąžiningas , bet visada klaidinantis, nes narkomanija
, taip pat paskatino juos tai ,Hugo buvo už saugos vėliava
su maža bitų, bet atsirado dar že kamuolio , Angolos
gyveno Chelas niekada gera "jausmas " su juo, nes
jumsdaviau sportinio kostiumo kelnės, su Emílio aukštą
kaimynystę ir jis norėjo pavogti Emilio , jis žinojo , kad jo
kelnės buvo mano sukėlė man kelis kartus , bet aš
niekada vadinamas, niekada svarbą, kurią jos turėjo didelį
kovoti Emílio kaimynystęaukštos išaugo net ten viršuje
kaimynystėje buvo vulgarus , buvotas pats kūrinys ir jis
norėjo ją ginti bet buvo mano , norėjo ginti yra parapijos
sąlygas vaikystės ryšį garbę , tada po kelių kitų ,
pranašas , taip patkaimynystės ir ji buvo ten, kad davė
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didelė kova :. Zé kamuolys buvo tvirti svėrė apie 90 kg ,
Emílio buvosausas vyras, Afrikos tipiškas buvo plonesnė
apgynė garbę , susidūrė su situacija , že wantedkamuolysiš 3-ame aukšte siunčiant buvo kur mes davė
diskusiją , tai nebuvo lengva , bet jis žinojo, kad jis turėjo
gudrus gyventi ir turėti išgyventi klausimą.Po rutuliniai Zé
ėmėsi kelnės treningas ir būti su jais vertus, aptariami
;Aš žinojau,Emílio būtų laimėti, bet aš niekada maniau,
kad galų gale , kaipBilly kamuolys norėjo nusiųsti jam 3ame aukšte , sugriebė kojas ,Emílio padarė tai, ką išmoko
, pastaruoju atveju, aš , kurie maneIšsaugoti griebė jo
kaklo priversti nutraukti , tai yramomentas patraukti
kaklo nėra didelis , jis turėjo turėklų veidus arba patenka į
ląsteles , kokia ji yra, ir ne pasiūlyti didelį saugumą , šiuo
atvejutaponenuspėjamas, iš pirmo momento aš maniau
jie ketina patekti , kad prognozuojama, kad numatyti
veiksmai , bet tada aš maniau ir vis dar turėjo keletą
sekundžių pamatę ir planuojami ir maniau, kad tai
neįvyks , tačiau tai atsitiko,Emílio griebė jo kaklo , o ne
tegul eiti daugiau , ir priversti kamuolį Joe padarė , jis
kartu du monumentalius jėgas , o ne bėgti , kai jis teisus,
kad visada buvo mūsų švietimo , sumažėjo nuo 3-ame
aukšte prie mintiesžala buvo didesnis, net minties kai
kurie iš jų gali mirti tokioje situacijoje , bet , laimei, buvo
išgelbėti ,jėgos priežastis visada laimi manau, kad
gyvenimas , aš dabar bėgo šiek tiek į temą , siekiant
paaiškinti visą kelią tai buvo padarytašiame kontekste ,
kad mes visada susitikti su žmonėmis viduje, leiskite
laikyti kontaktus , nes jie yra tai, ką mums padėti
pasikalbėti ir aptarti situacijas yra viskas puiku, jei matė
ir padaryti šį būdą , mes galime net gyvybę susijusi su
narkomanija , bet mes manome,gerai, nes mes esame
priklausomi nuo narkotikų, bet mes esame žmonės, kurie
aptarė temas plačiai įvairaus temų , iš labiausiai banalus
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tema , nuopaprasčiausių , tokių kaip futbolodaugiau
mokslo, mes skaitome pakankamai , kad galėtume aptarti
vėliau , visada buvo mūsų stiprioji buvo perskaitytasdabar
ir paliko daugiau prieš čia tik norėjau parodyti , kodėl aš
sakau, aš niekada turėjo gerą "jausmas " Billy
kamuolįkamuolys ze kairę ranką ,Emílio neįvyko nieko ,
buvo saugūs , bet tai buvodieną miegaį prevencijos
ligoninėje .Zé kamuolys dar apie 3 savaites buvo kalėjimo
ligoninę, įsodino į ranką platinos , buvo labiausiai ligos jis
turėjo , buvau nuoširdžiai malonu matyti, kad paspruko ,
aš atleido jums veiksmą , bet aš žinau, kad aš visada
turiu gailėtiman , bet pasirengęs, supratau situaciją ,
tegul vaikščioti.
Tai buvoryte dieną , galbūt būtų A 11 AM taip pat turi Zé
kamuolys dingo į saugumo vėliava , aš žinojau, kad Hugo
buvo su juo , matė jį kelis kartus , buvo saugumo
paviljone buvo sankcijųgriežtesnė kalėjimo reiškia
vadinamas nevykęs , yra izoliacija, neturite nieko ląstelės
nebent pagrindiniai dalykai , Teresrankšluosčių , a Teres
lakštai , Teresknyga skaityti, jūs negalite turėti
žiebtuvėliai ląstelę , o jūs uždarytas23 valandas per
dieną, tai visada sunku įveikti , bet tik mums pripratę prie
šių sankcijų , nes mes praėjo prieš tai, gyvenančių
bausmės ,bausmės būtigyventi , kad situacija , bet
nepatiko gyventi , kaip kad mes žinojomekad tie, kurie
vaikščioti per lietų sušlapo .
Viskas blogis buvo tai ir baigęs bausmę ir viskas būtų
sustabdyti, kad taip , bet ne Hugo užpuolimą nudūrė du
kartus per skrandįDauphin , apdoroti blogas vyras, vogti
mažai , kai heroino gramųir apie 30 istorijų , būtų apie 10
gramų,žmogus, kuris mokėtų jų Dauphin slapyvardį , su
letenomis , letenėlių kainą, nes jis buvo suimtas už
užpuolimą traukinyje , pagamintasmiręs, buvo daug
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kalbama apie ir žinoma tuo metu , užpuolimoviršuje, nes
jis dalyvauja daug pinigų , tai buvopernelyg dideli suma
tuo metu buvo , kad vilkstines , vežantys pinigus iš bankų
tarp Sintros Lisabonoje.Užpuolimas įvyko net ten ne
Sintra traukinių Lisabonos ir ten buvomiręs žmogus , bet
jie niekada negalėjo įrodyti, kad būtent jis padarė
nusikaltimo žmogžudystę , niekada nebuvo įrodyti, kad jis
buvorealus lyderis nužudymo , tačiau buvo nuteistas ir
daugiaujo kalėjimo kelionė užtruko keletą reidus , su
kuriuo atėjo , ir sugauti narkotikų tu, jis nedavė niekam
laimėti narkotikų, tai yra, jis pardavė , jis nuolatnarkotiką
save , jis surengė seifai viduje ląstelės , tik chibadela jie
galėtų tenateina , bet tai yra dabar.
Kaip jis krabų slapyvardis buvo suteikta , kad slapyvardis
ne verpimo nieko niekam , neduoda niekam , jis žino,
kadranka gali nuplautikitą, tai yra, ji gali suteikti laimėti
gali padėti , kaižmonių paklausiau pagalbos Hugo
buvosunku berniukas buvo įsikibęs .Yra po seka po šių
įvykių , Dauphin buvo perkelta į Coimbra, maža bitų
vertės žydų , tačiau aš taip pat ;buvo 1998 metais
daugiau tinkamai birželio 27 d buvo atskyrė mane nuo
hugo jis buvo kitoje kameroje , buvo veiksniai , dėl kurių
tai padaryti , kiti pačių kompanionai siekę buvo piranijų ,
nes kasdien apiplėšė apie 3040 gramų rūkomojo ir
suvartojantys , traukia minios , nes jie visada orientuota ,
vadinamasnarkomanijos seka ir buvo tada , kai jis paliko
chromo , mes nusprendėme , kad mes į tą pačią sekciją
liktų , tačiau šie piranijų visada kalbėjo blogai apie
manenes jiems buvau daugiau guzas ant kelio , ėmėsi
juos kraipyti kambarį , nes jie žinojo, kad aš
buvonekilnojamojo kalė , traukia draugus , nes jis žinojo ,
kad man gyvenimo .
Jis žinojo, man duoti į situaciją kontekste šventiška
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nuotaika ir buvo tie žmonės , kurie gyveno tokį aplinkybę
su manimi momentu , jie sakė blogai apie mane kalbėjo
blogai apie mane visi , siekiant gauti naudos iš to,
kąvaikas įrengtas , norėjo dėmesį įir jie norėjo turėti
prožektorius ant jų , kad jie galėtų būti jie yra gerai, tai
yra, visada ėmėsi naršyti , aš ne nerimauti su juo
supratau, kad gyvenimas buvo kaip ir visi nori būti gerai
ir būti dėkingi už savo pajamų naudaisavo , bet visada
buvo tie, aš kada nors reikia, jie taip pat reikia manęs ,
mes tampamevieninga jėga , tai yra, yra apdrausti , jei jie
norėjo kai kurie puolimą mūsų pagalba , tačiau ji taip pat
turi mokėti ir tai buvolaikasAš buvo perkeltas imtis visų
žydų slėnyje , žinoma, jau turėjo du ar tris mėnesius
operaciją , kai rasta Hugo buvo perkelta į slėnį žydų
atvyko gavau jį kaip brolį , už draugystę , kuri jau turėjo
su juo , yra keturi sparnusValley žydų sparnai, b, c, d , aš
atsidūriau d , buvo palatos su Dauphin jau buvo pervestos
iš Coimbra žydams slėnyje ir tai, kai pasakiau hugo jei
norėjo likti savo ląstelių,jis norėjo , bet ten buvo kita
problema , kad jis bijojo , nes jis jau buvo bando nužudyti
iš lino Dauphin , be to, atsižvelgiant į jį du stabs norėjo
išsiųsti į 3-ame aukšte žemyn čia vyro ir jo pusbrolis ,
Bento užkirsti keliątai padaryti, bet jis negali likti su
manimi į mano langelį , o ne todėl, kad jis nenorėjo , bet
jis bijojo , kad Dauphin keršto , jau padaryta keletą
dalykų į kalėjimą , buvo laikomasi , buvožmogus, kuris
buvo lengvai atkeršyta žinomas kaip toks , betpasakiau
jam pamiršti, kadvyras nepavyks jums, niekas atkeršyti ,
turėjogerus santykius su Dauphin jam papasakojo keletą
kartų , kad man nepatiko tai, ką jie padarė su juo, ir jis
man pasakė, jis jau buvo pamiršta.
Man buvo atsižvelgiant kursą , ir šie pervedimai atėjo
išburiavimo atsitiko Linhó Rasta hugo ir kariūnai buvo
kaltinamas nužudymo atveju, atsitiko šluostės .Mes
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buvome labai jauni , mes atėjo linų galima paminėti juos
visus vardus , bet aš ne tik paminėti keletą
vardų,Odrobineczkę
,Johnsonas,nekilnojamojo
futbolininkas , atstovavo visą pasirinkimus grandinę ,
kurioje jis buvo arba buvo perduotas , tonižuvėdros ,
buvo perduotos taip pat padarius keletą užpuolimų į Linhó
prekiautojus , taip pat buvo ze į šios Aš gyveno
pakankamai su juo, nebuvo suimtas , gyveno su juo po
vienu stogu , su umasraparigas , chavalas turėjauMano jis
turėjo jo.
Tačiaušios istorijos smalsumas buvo panaikintas už mane,
vaikščiojo su mergina , kurie valgė arklys ir ji prostituciją
save iki tuo klausimu buvo du prostitutės , nepatiko
gyvenimo priklauso nuo moters , bet man jis labai patiko ,
nes gyventi su juo .Aš tik suvartotas kokainą tuo metu
nesiėmė labai gerai ji heroinas ir kokainas, tačiau jų
santykius , patiko jai ir į ZE "ir" Ana taip pat buvo
narkomanai irsmalsu šią istoriją , kad aš visada sakiau,
kad į že jam išvyktiarklys , visada sakė, kad negalima
naudoti heroiną , o vėliau atėjo man atsiduoti į grandinę ir
tuo metu man buvo žydų slėnyje , buvorasta
,Odrobineczkę gyveno iki pakilimo, ten buvo daug daug
medžiagosrinkos , tai yra, buvonarkotikų daug ir žydai
slėnis yralaikomasi grandinės, per kurį daugelis vyrų
nuteistas didžiausių bausmių ir visada turėjo už tai, kad
pavojingą grandinę reputaciją , visada egzistavo ir ten
atsitiko žmogžudystės , todėl buvograndinė susunkiųjų
šlovę .
Kaip ten buvo daug medžiagos rinkoje visi norėjo parduoti
turi būti teikiama daugiau medžiagos , ten prasidedatarp
Dauphin ir nekilnojamojo Pinokio ginčas atsidūrė
areštuotas
už
tarptautinę
prekybą
narkotikais
,
buvovadeiva ir , kaipvyras jau turėjo įrašąšiauriniuose
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grandinių pietus nuo Portugalijos , ir tai , kai vėl pradėjo
nenorėjo matyti ar žinoti.Pinokis mokama hugo iš
narkotikų daug mušti Dauphin , jis atvyko į tai žiauriai
užpuolė rūbinėje vyras, visi dėl pavydo labui ;Dauphin
pardavė didelius paketus ir jų buvo silpnesnis ,
todėlPinokis mokama mušti Dauphin .
Tai buvoįvykis, kuris nebuvo labai malonus, betatėjo
laikas , bet taip pat turėjo vidinį registrą ir jau tarnavo
kelis bausmes , aš pradėjau turite problemų , aš pradėjau
būti persekiojo Marcao slapyvardis asmens , jis pasijuto
įkalintauž nužudė savo brolį , ir kaip man reikia rūkyti
kasdien pradėjo kurti kolekcijas ir buvo vienas iš tų
kolekcijų , kad Marcao pasirodė , nenorėjau leiskite priimti
pinigus , jis rado teisę , kaip ten buvo daugiau nei
metusaš važiuoti man į virpstą , kuris norėjo išvengti
manęs imtis pinigų iš kolekcijos , nes jis taip pat buvo
ten, kad gautų pinigų.Mes turėjome žodžių , kuriais jis
parodė fizinę galią keistis , bet nieko neįvyko išėjau su om
I pinigus, tik, kad tai buvopradžia , kad priešas , aš atėjau
daryti futbolo žaidimas, kuriame dalyvavo daug
apimtįtabakas komanda, kuri laimėjo , jis buvo
priešininkų komandoje aš atsidūriau žaisti su grupe , kad
buvo atėjęs iš lino , mano buvo Toni kiras , Jorge , kad
Joe louis ir sportininkų , ir mes žinojome, kad mes buvo ir
žaistinorėjome laimėti , net jei jis turėjo nuvertinti
varžovą ir tai , kas atsitiko , mes praradome , mes
pralaimėjome rungtynes , nes buvaustatymo vadovas ,
vykdė savo televizorių godumo padaryti garsą, jam reikia
įsipareigojo ne Ramon ,čigonų , jau seniai įrašų buvovyras
nukentėjo per vidurį, kaip nenorėjo prarasti sakė
nemokėjo , jie chatearam viskas man ir pareikalavo
tabako kiekį , bet nutilo , tai buvo tada, kad šis vaikinas
Marcao toliaunorėjau pasakyti, kadtūris ir priimtas, nes jie
turėjo jokios priežasties buvo sujungti į žaidimą,
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buvosportininkas, visada kovojo už teisę ir išvengti
problemų , kai to reikėjo , kad būtų išvengta .Tęsinys ,
bet šis vaikinas visada buvo tęsiamas bando išprovokuoti
maneyradiena , kad aš buvo eiti į dailidžių žinoma, buvo ,
kodėl aš ten nuėjo į žydų slėnyje , tą dienąneišvengiama
įvyko ,apsauga buvo man atidaryti langelį, tai buvo retas
gaunu langelį,bet tą dieną buvo nusivylęs , nebuvo rūkyta
pakankamai narkotikų buvo palikti gradaciją nusileisti į
kursą ir apims man atrodo Marcao , davė man skubėti ,
nes, kaip buvo nusivylęs ir kaip ten buvoistorija ,
provokuojantis taikomosman , aš nedvejodama desferi
Punch ir jis reagavo , tačiau neturėjo jokios galimybės jau
studijavo , buvo kovotojas , bet buvo beviltiška
provokuoti , kas nutiko , buvo sensacinga , ty nevykdo
jokio bausmės , nes jis buvo ten, kad dienąvadovas
palatoje , Eduardo , buvo jo vardas ,vyras apie šešių pėdų
aukščio, fiziškai stiprus, buvosąžiningas žmogus , jis
buvoteisus vyras ir paliko jį tuo .Aš ir toliau kurso visada
dėmesingi bet puolimą savo ruožtu , nes aš žinojo jis
ėmėsi šiek tiek laiko išprovokuoti mane ir kaip toks,
precavi manimi , ką mes visi turime instinktą , protas
dubliuotas moterų Intuicija , bettaip pat vyrai .Intuicija
yranetikėtas , yra žinoti, kaip žaisti ir žinant savijautą ir
pagarbą , nieko atsitiko po to, aš bandžiau sekti savo
komandos pranašumą , bet nepavyko , nes mano širdis
buvo stipri, buvo tikri, Hugo RASTA , vienas iš labiausiai
gerbiamų vyrųlaikas, kad aš gyvenau vienuma , ne tik
laikytivisų pirma todėl,pirma, I priede;viskas, ką jis
sužinojo , drąsos jis rodomas , kaip aš turėjo drąsos ir aš
jau praėjo, absorbuojamas , absorbuojamas drąsos žinoti,
kad ten buvokariai ,ištikimi vyras,poetas ,žmogus, kuris
patiko poezijątačiau net ir tai man buvo geriau, nei jam
.Norėčiau išgirsti , aš sudarytas daug eilučių ,skirtas jiems
jo, buvaugeriausias , buvocharizmatiškas skaičius iš karto
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, kurioje jis bėgo , buvo blaivus , buvo stiprus, jis buvo
negyvenamos , gavo keršto viduryje , kur ji gyveno su
poilsiokalinių , pagauti daug, bet visa tai buvo taikūs
žmonės, žmonės , kurie dirbo , bet ne man .Kai aš
nebeveikia ir paėmė kursą tapau tai, ką mes nenorime
taptitamsos liūtas , grįžau į lino , tai kai viskas progresavo
man, nes aš grįžtu namo , kur man buvo ir buvo įvaldę
,buvo patvirtinti savo būties , ploto aš kada nors turėjo
toje namo atgimimo , nes jis nuolat pagarbą , buvo sunku
nulaužti , todėl aš nusprendė ieškoti paprasčiausių būdų,
kaip išgyventisunku , kad aš rasiu .
Taicentrinė grandinė Lisabonoje įsikūręs visų rūšių
močkrušiai kad egzistuoja gyvenime, kai kreipėsi į
nusikaltimo sutapimas , kiti dėvėtisąmonės nusikaltimas ,
ten visada buvogeras veiksnys ir gerai , nebuvo nieko, bet
man bijotitoks pat, kaip jis jau padarė viską, kas
gražugera,draugas,gynėjas,taikintojas , kurie supranta
visas situacijas , jie nusivylė , kuris buvo sakoma, tie,
kurie desabafavam mane, nes aš jaučiau didelę užuojautą
, turėjoėmėsi vienybės jausmą ir nenorėjo eiti
nusivylimas.Nuėjau mano būdas gautisąlyginis, bet vis
dar turėjo šiek tiek laiko pasinaudoti sąlyga , aš padariau
sprendimą aš nieko , kad kenkia man daryti , bet aš
dirbsiu už laisvę , tapo sudėtinga , nes visi susiduria gerą
komandąstruktūra pagal kryptis , bet aš galėjo laimėti
viską,
kas
su
ta
kryptimi.Tuo
metu
nesutiko,
kadpriežastis, dėl kurios buvo priimtas šia kryptimi buvo
taip sunku , buvoautoritarinis režimas , nes nebuvo
priimti schemą , kuria siekiama atsikratyti greičiau
grandinę , bet tapo dar sunkiau , bet aš paliktivėlesnių
skaitytojams , kad jie galėtų suprasti visą maršrutą, kuris
nepavargsta kartoti , sunku nulaužti , taip pat
buvopereinamojo manuel t laikas . ";direktorius , kad aš
rasti , buvo pakeistas john g.Žmogus, kuris atėjo iš
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Makao , buvęs inspektorius teismų , žmogus, kuris
gyveno žinutę mafijos , kuri buvo sukurta Makao
priepuolis, dubliuotas 24 ct , ten buvo kai negyvas
apsaugas nuo darbo , nes jis priklausėPortugalų
administravimas,
tada
kodėl
siųsti
pastiprinimą
visuomenę tarnauti tautai .
Jis patyrė priepuolį , pabėgo, bet jo asmens sargybinis
buvo nužudytas , rožė, atėjo į lino administravimo , teisus
, jis patiko man, kai jis pamatė mane , jis pasiuntė man
žinoti , kad jis turėjo pasitikėjimą manimi, bet aš ne
rūpintis , nes jis turėjosąvoka transformacijos svarstoma
sau Skorpionų karalius , vienas, kad turi nuodų kiekis
kraujyje , pavadino jį ir neplaukia , aš praradau .
Pradėjo minimalią bausmę būsto ląstelių, buvobausmė ,
jis nebuvo sunku, buvo laikomalabai normalus bausmė
bendraujantis tempu per grandinę , bet man jis
tapokošmaru , nepriėmė šią bausmę .Direktorius Jonas
g.Jis nuėjo į savo mobilųjį kalbėtis su manimi , man
padėti , nepritarė tokiam pagalbos, nepasitiki įsitikinimą,
kad jis turėjo , nes buvo teisus , jis pareikalavo mainais
tiesioginį bendradarbiavimą , ką jis norėjo žinoti ,
nebuvau pasirengęs padaryti , kadnes jis niekada nebuvo
man bendradarbiauti šių paslaugų , bet tai buvo jo
ataskaita , kaip jis buvogeras žmogus .Ši bausmė
,blogiausiu atveju, ėmėsi du psichotropinių atėjo į mano
langą
buvo:medžiotojas,Chibanga
irPiranha
,
buvomedžiotojas , kuris davė man dvi psichotropinių
vaistų , praleido paslaugų Magistras, buvožmogus, kuris
man buvolaikoma į bausmės kameroje Sampaio buvo jo
vardas .Nuopsichotropinių poveikis dar buvo manyje,
supykdė mane pamatyti Sampaio perdavimo priešais
mano ląstelės , palikau visą ląstelę , gavo ugnies čiužinio ,
aš išėjau , kai sargybiniai buvo padėti man , aš pabėgau ,
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nuėjau į kiemą , pagautiStick ir du akmenys ir parašė
savo dešinę ranką , keršto žiauriai noras.Tą dieną buvo
pasiruošęs nužudyti apsaugai ar kas jis buvo , kad pateko
į mano būdas , bet jie buvo protingas kaip visada, ateina
pasikalbėti su manimi, jie neturėjo kitos išeities , nes jie
žinojo, kad aš buvau įsiutęs ir turėjo visą sparną įginti
save , jei aš taip skelbė , bet aš ne dėl manęs , kaip
negalėjo kovoti be priežasties , po kelių valandų
sutikauišpirkimo , tai yralaikotarpis, kuris baigėsi derybos
ir kad aš ne tikrai įvykdytos,pripažįstama, kad jie davė
man 20 dienų drausminės ląstelių , tai yra nevykęs , nes
jis buvo ten, kad sutikau Alfredo m . ,PSP,buvęs GOE ,
apgavikas buvo parapinė , paėmė valstybę eiti pareigas ,
nes , pavyzdžiui , pradėti funkcijąmafija buvosunku vyras
, nes jis jau buvo pasverti vidutinis bokso čempionas ,
žinojau, kad gerai, ir tai, kai , kai aš sumažėjo drausmės
ląstelių, turėjo epizodas , kad nenorėjo , ir kad jūs galėjo
imtis savo gyvenimą , kaipturėjo istoriją juodos kurie
ateina susitikti drausmines nuobaudas , buvolaukiniai
laikas , aš jau žinojau , kas vyksta apiesėkmingas ir
pasakė garsiai , kad aš ne Papar tokį skaičių buvo
sumuštas jo ,neskryptis buvo abejotina , buvo visų
juodaodžių , kuris nukrito į bausmės ir buvo atlikti ar
buvo imtasi tam tikrų bausmė tinkamai nepagarba
apsaugų ar paslaugas , darbuotojus ar kryptį , mokėtų
Alfredo m mafiją . , ji buvo ex-psp ex - policininkas ,
žinojo daugelis iš jų , ir aš žinojau jį kaip toks , bet skelbti
garsiai ir kalbėti tiesiai į jūrų , davė man cukranendrių ,
aš sumažėjo bausmės , aš žinojau, Alfredo m .Ar turi man
, bet tai kur aš klydau.Jie bandė nužudyti mane, kai aš
vadovauja į SPA maudytis , nepavyko, buvo su juo du
policininkus saugoti , kad gavo nieko prieš mane.Tai
buvolaikas man parodė mano gyvenimo priežastis valią,
buvo įdiegtos pagal būties parapinė klausimu , nes aš
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gyveno kaimynystėje .
Anksti neteko savo tėvą, tapau suaugęs anksčiau, ji atėjo
į atsispindėti gyvenime, kad tada įvyko , yra yra patirtis
yra transcendencija ateities , ji patenka į gyvenimo
kūrimo būdu ir kai sunku , mes privalometurėti sunkesnę
išsilavinimą, anksčiau už tai, ką akivaizdžiai niekas nenori
to nori.
Štai tada aš išlaikė Marcao etapą , kad, kai aš pradėjau
gauti daugiau priežasčių , turėjo turėti sprendimą
partnerių lygmeniu ir kryptį , bet aš žinojau ,
kadvidurinioji įsiveržė priežiūrą , kuri buvo sudarytasargai
ir vadybininkų, turite jį , turite gauti ir įsibrauti kitą
būtybę , bet nieko daugiau, nei kaip man būtybės ,
kartais taigalimybė reikalas, aš bandžiau, bandau ir
stengiuosi turėti Portugalijos sielą , aš žemynPortugalų
rasė drąsus rasės , įsakė pasaulį , yra paveldimumas yra
akivaizdus.Kartais mes pateikti šį klausimą, kodėl mes
egzistuojame , ką mes , kur mes gyvename , yra
klausimai, pareikšti abejonių gyventi, bet mes žinome,
mes turime laimėti, buvo visas rinkinys turi būti taip,
nuėjau į savo kelią kalėjime , vėliau poMarcao kovos buvo
po grupės sudaro priežiūros paslaugas , vadinamų
kalėjimo sargybiniai išvaizdą, gavau gerų žmonių , aš
viską , bet sąžiningai jie tiesiog norėjo gyventi, niekada
nenorėjo skaudinti mane, ir aš norėjau ignoruoti , yra
ankstineišmoko , kad jūs ne visada gali laimėti,
buvonykus vieta ,vieta, kur gyvenimas buvo bevertis ,
nesidomėjo vertinant tikrąją prasmę žmogus, kuris yra
netarnauti.
Patiekite , tarnauti visiems jis turėjo tarnauti, buvau
paklusnus , aš žinojo politinę valdžią, socialinę galią
,represinės galios visada yra vienas dalykas, mes turime
žinoti, kaip atleisti.Aš galėjoherojus pripažintas jų ,
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grąžinti žydų verta būti pašalintas iš abejo,žydų slėnyje
grąža , linų rasti tą patį vadovavimą , nes jie buvo , ką aš
nenorėjau rasti , sukilo man nuo visų šansaivisiems , kad
praėjo , tai buvo padaryta , aš gyvenau su visais, kad
galėčiau daryti , kad išgyventi viską, ką jis gali susidurti ,
nes priešai buvo galingas buvo visų mašinų vartotojai
buvo pramintas piranijų , tyturėjo išgyventi visa , ten
buvodiplomatinė dalis ,santykių sukūrimas , tai yra, mes
turime mokytoją , turi pagalbininką , psichologas ,
gydytojas ir teisininkas , kuris mums , kad jei ten tikrai
nieko
pasakyti.Tiesiog
gyventinuo
to
momento
aplinkybėmis momentas yra paprasti žmonės , kurie
turinys valios ir aš myliu , Platonisks meilė, įsibrauti
viduryje yra , šiuo atvejuvyras, jau turėjo visas gyvenimo
malonumais , mylimam žmoguimoteris vis dar lieka mano
galvoje , mano siela , mano gyvenime, buvointensyvus
aistra, labiausiai ilgalaikis santykiai , kurie gali egzistuoti ,
kurie pratęstas .Mylintis , įdomus , meilė būtybė
yraporeikis mylėti yra ne valios išgyventi.Ataskaita yra
teisinga paskutinį būklės būtybės , kaip ir visi žinojo
mane, jie norėjo mane į bandymą , aš susiduria viską,
kad turėjo susidurti , nes baisiausiuose košmaruose , mes
sužinojome, prieš miegą pasakojimų yratėvas ir
motina,todėl mes galime gyventi harmonijoje ir gerovei ,
kad vyraujagerovė ir galia - mes išsaugoti paveldimumo
dovanas iš pirmųjų dienų yra , nors visa tai sugeria
dydžio,platybė yra didžiulė , jei mes kalbame apie
santuoką , lygybėsteisės viduryje.Mes visi buvo pavesta
misija , jis išlieka, toliau augs ir toliau stebėti, kaip jis
auga , su letena , tikslumas veiksmų akimirkų , nes tai
man turi tikslumą.Tai su atleidimu , gyvenimas ir toliau ,
nes ji turėjo tęsti ir gavo sąžiningi žmonės , tiesa, viskas
buvo puiku, aš žmonės , galintys nieko, buvo pasiryžę
viskam , nes aš turėjo gyventi , nes jie turėjo , bet jie
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norėjo būti protingesnipralenkė juos visus , galėjau
sujungti savo sumanumas man mano išminties , buvo
blaivus , tačiau visada norėjo būti daugiau už mane, bet
aš conjuguei jų sumanumas , išmoko žaisti, taip pat grojo
su žiniomis apie jų su mano,Tęsinys gyvena vienuma ,
uždara, buvosunkus laikas , jokio grožio, kuris galėčiau
pamatyti , jokios atjautos , kad man teko turėti , jūs
žinote, kadkelias buvoatostogos .Aš niekada nenorėjau
įskaudinti niekam , tik norėjau tegul man gyventi , tada
nuėjau į mūšį , kad buvo pastovus, nes visi jie buvo
stiprūs, jie visi žmonės , bet aš norėjau jį žinote, neturėjo
nieko bendro su istorija poilsio , kad buspraeiti.Buvo
sunku mano kompanionų , juos visus, nepasirinko niekam
tiesiog norėjo išlaikyti kalėjimo hierarchiją ir saugomi visi
pakluso man, kaip aš norėjau , bet aš taip pat tegul
gyvena buvo mano savaip , aš vaistas rūkymo ir jiegalėjo
nueiti gerai, kai žmonės verkia man sustoti, neskelias
buvo drąsus , sunku , kaip tai padaryti kalėjime , neturėjo
kito pasirinkimo , tai buvo ne pabėgti , laimėti arba
mirti.Tai buvo viskas daroma įsitikinimu, kad aš paėmė ,
galėčiau nepaisant viso to , rasti kietajame būdas , aš
žinojau, gali palikti viduryje sakinio , sužinome, kad tai
taip pat gali palikti sakinio pabaigoje anuliuojami visi arba
nerūpėjo ,nes ji buvo gera, turėjo grandinę pagal mano
komandą, buvo visas mano komandos draugus , kad, kai
aš pasipiktinęs man labiau į būties prasme , žinojo, kad jis
turėjo sąjungininkų.Nuėjau į blogio kelią, buvo aiškinama
, kaip , pavyzdžiui , aš maniau, man liūtas , bet buvo
priklausomas nuo heroino, sunku, ką reikia padaryti, kad
vartoja .Nuėjau į kovą ,kovą , kad nėra lygūs , aš
susiduria : teisėjai ir mokytojai ir asistentai , galvos
apsaugos , naudos kartais su jais, bet ten buvo ne daug ,
bet ne tiek, kad pasakyti, kad jis buvo teisus, nes tolesnių
klausimąatnešė man problema, didžiausia problema visos
95

būtybės , aš esu ar nesu , nori ar nenori , tai yra, viską ,
kad mes galime pretenduoti , buvovisų tęsinys , jis
išmoko , net geriau, gyveno

Tapau tuo, kas esu ,yra nuolankus, neginčijama, kad žino,
kaip gyventi , aš laikytitipas , kuris vaikšto ir turi maitinti
, tapautikra žvėris , niekada susidūrė grandinę taip pat
tapaupuikus žudikas kiekviena situacija , nes jis buvo
gyventi, ir jie žinojo, kad aš buvo pasiruošęs nužudyti
gyventi, kaip visada pasirinko tikrąjį natūra , vienas , kad
dominuoja visas situacijas , aš prisiekiau sau nebūčiau
padaryti jiems žalą , jei jie ne mandaryti pikta.Nagi,
visada įsiutino dėmesingi visų judėjimų ar reakcijų , tie,
kurie jų buvo , pasauliniai partneriai , į lygį visą apimantį
visą būtį teisingumo pasaulyje, visiems , kad aš sumokėta
kietąjį kaina užvisa tai buvo visi užsidėjo mano atveju ,
visi žinojo mane, ir aš taip pat žinojo , buvo žaidimo
tobulumo , buvosąjungos ,iš tų, kurie gyvena ir kasdien
bendrauja su gyventojų , nepriklausomai nuo situacijos
sąjunga ;Tigras , nes jis buvo negalėjo atleisti, jie bijojo
mane iš tiesų elgėsi pagarbiai man , tai nebuvo nieko
daryti, mes kalbame apie kalėjimą , mes kalbame apie
daug, apima vertę, kuri yra sunku laimėti, laisvėsnebent
mes neturime eiti per sunkiausių gyvenimo situacijose
viciações , habituations , kad gali atnešti išpūtimas , kai
mes kalbame apie vartotojiškumą , vartotojiški Somo
būtybės kaip tokios taponenugalimas žvėris autointitulei
man liūtas kovojo lygias gyvūnėliaiman išminties dar
sunku, bet aš negalėjo atleisti.
Jis žinojo, kad buvo daug vaikų ir motinai, ir gyvenimo
patirties buvo skirtingi, kai buvo vaikai gerų žmonių , o
kiti buvo vaikai neturtingų žmonių , kaip visa tai aš
patvirtinu , kad visos tos visuomenės buvimą turi pasiūlyti
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, tegul pėsčiomispanašios situacijos nieko , kiekvienas turi
gerovę , mes gyvename visuomenėje , kur kiekvienas nori
gerai, tačiau ji yramatyti kitą , artumo grožis , jei ateis
teise , aš jums gerai, jei ateis blogioNelaimė gaunate , ir
jūs imtis su viskuo iš visų mano blogis turi būti, bet aš
taip pat žinau, kad turiu eiti , aš negali būti taip sunku ,
jie yra daugiau nei -os mamos , aš taip pat turėjo laikytis
,
dislokavo
taisyklę
kiekvienas
yragerai
žinant,
kadnusikaltimas išlieka irporeikis yra didelis, aš nukrito į
įvykius , tapauvadinamasis narkomanas , kuris niekina
visi, bet turėjo vertę ir buvo pripažinta , niekas , niekas
praleisti
mane
gerbti
nepriklausomaisilpnumą
jis
jaučiamas tuo metu .Jie visi plojo ir gerbiamas mane,
norėjo daugiau iš manęs , turės būtipavyzdys , tai turi
būti Kinder , švelnesnis ir meilus .
Aš sumokėjo nerodomas jiems tai, ko jie norėjo pamatyti
mane kaina , aš buvo sunku , buvau grubus, buvau
visiems už mano sprendimą , gali turėti daugiau naudos ,
netgi pasinaudoti daugiau visko, kaip man, chegavammanesuskaičiuoti iki vieno svajones , bet tapaužvėris ir
norėjo būti .Tai buvo pagal situaciją , kad gyveno ,gaubto
, izoliaciją , turėjo moterys taip pat buvo priblokšti visą
platoniškosios meilės , myli juos , myli juos .
Tai buvo viskas, apie gyvenimą metu turėjau puikią
Platono meilės ir aistros taip pat sąlyčio su konstrukcija
tašką , bet aš visada vengti sugadinti kažkieno gyvenimą
man gauti gražus malonumą , radau , kad reikia , aš
pakimba , ar nebūtų sugadinti kieno nors gyvenimą, jei ne
sugadinti mano.Tęsinys meilė, aš ir toliau mylėti , nes tik
jis gali būti , visi buvo , priklausė mano meile , nes jie
myli mane nuoširdžiai gerbti mane, aš negyvenu gerai,
buvo suimtas , jis žinojo, kad jis turėjo kovoti laimėti
viskąAš prarado laisvę , bet kai aš žinojo, negali sustoti ,
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kryptys , darbuotojai , pedagogai , apsaugos norėjo mane
prisijaukinti , būtų suprantama , bet aš taip pat turėjo
nutraukti , sustabdyti viską , kad vagystė iš sąnaudų,gėda
, kad kitą gyvenimą, bet aš visada buvo geras, niekada
blogai elgiamasi , niekada spanked niekam , jei jis
neturėjo pagrindo daryti , ir net jei jis būtų sunku man
daryti , žmonijai pati , visada atsižvelgė į moralines
vertybes ,kiekvienos scenos vertės , nes aš taip pat , bet
jie žino, kad jie ketina turėti didžiausią žvėrį kada nors
rasti , bet tai buvo visą rinkinį už mane , nes norėjau jį
palikau juos tikintis ,jų baimė ateitiprarasti.Tai buvo
viskas tikslinga , buvotikslinga didinti , vartoti ir
dominuoti anksti suprato, kad tai dar prieš įvesdami
kalėjimą , buvo sunku valandų, dienų , kad niekada
praėjo , metų , kad aš turėjo susitikti, nes jis įsisavino
kontrolęsituacija bus kitą , aš atėjau žaisti , betpokštas
buvo
darau
veidą.Nesbeždžionė
žaisti,žaisti
buvobeždžionė pūlingas jos motina, aš miršta pokštas ,
nes aš žinojau, meistras.Tai buvopratybų dieną , norėjo
išmokyti šiek tiek ir aš pasiūliau jam ateiti traukinį su
manimi, buvosilpna figūra, buvo tiesiog for fun ,
suspaudus kaklą , jis prarado sąmonę , bet tuo metu
pajutau sandarumą manyje nėranorėjau padaryti , nes
turėjo būti parodyta , grojo , pažvelgė į jį atsikėlė ir jis
vaikščiojo su manimi, aš jam pasakiau, jei ji buvo gerai,
nebuvo nesuderinamas atsakymas , bet kai aš pamačiau
aš turiu jausmas, kad tikrai turėjopraeityje kažkas , jis
prarado sąmonę.Tai buvopasitikėjimo perteklius , nežinojo
savo jėgas ir ten pradėjo pragarą , kad metu turėjo ,
atsikėliau ir pažvelgė į jį ir tarė :
- Ar viskas gerai ?Tu palikai mane neramu.
Visada parodė jam užuojautos metu nėra skirtas skauda ,
aš mačiau , kad norėjo nuraminti visą blogį , jis
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nesupratomokymai buvo perdėti mano pusės , jis galų
gale žudyti save , buvo visi vienos dienos viltisžydai slėnis
.
Aš tikėjausi , kad žydai slėnyje būtų gyventi ,
buvopaprastas įdomus man, tai yra, ji buvopraktika , kuri
man buvo neparuoštas , mano stiprybė buvo jo aukštis ,
dominuoja , nes jis žinojo, meistras , bet kaip gyvenimas
turijo kaina , aš sumokėjo didelę kainą už kitas žmogus
grandinėje , prilimpa prie 5/6 bausmės , tai yra jokio
kalinys , nes daugiau nei šešerius metus bausmės gali
pasinaudoti 5/6 , yrateisė.
Bet mes turime vienuolikos metrų ,2/3 ir toliau taip 5/6
.Išėjau į 5/6 buvo visaprograma padarė mano biografijos
gyvenimo vienuma , uždara, nagrinėjami gerų žmonių ,
žmonių su kuriais aš nagrinėjami , buvo dalis vadovavimo
, žmonių , kol aš galėtų mylėti , jei jie norėjo , tada
ištabakas ir ne ten praleido jautė didžiulę neapykantą šių
žmonių .Jie buvo žmonės, kurie man pasakė, nieko , tik
lyderio savitą vaidmenį ji vaidino .Nebuvopavaduotojas
buvau brangusis, buvopirmoji moteris, turiu problema ,
man buvo ištikimi, bet tada aš maniau, kad buvo negerai
buvo, kad ji atsisakė man pirmą Probacijos 10 metų
kalėjimo .Ji nesuvokia mane ir pareikalavo mano
vartojimas išbandyti narkotikus, bet jis buvo per sumani
suprasti, kad tai sustabdyti, kad taip ,Probacijos aš buvo
suteikta po prašymo Aš teisti gydytoją.Ji davė man
keturias dienas lygtinai su sąlyga , kad jas išklausytų
galvą , ir jie liepė iki , Dok teisėjas suteikė jam keturias
dienas neskaidrų , pratęstas pristatymo teikiamos
narkotikų atrankos bandymas , tymanevras , jie turi
visada, ir aš taip pat nepakankamai daug kartų, bet
visada jį gerbė , nes jis nusipelnė mano pagarbos.Jie buvo
būtybės, suvaidino savo geriausią vaidmenį, tačiau tai
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atsitiko,bandymas buvo suteikta teigiamas opiatų , ty
heroino , kanapių , hašišo vartojimas , bet aš žaidžiau
savo pranašumą , kai aš pakimba mano prašymą , aš
teigė, visa tai turėjo remtisnes jis buvo vartotojų paprašė
narkotikų mano gydytojas ana f. , nes jis buvo po arba
ant šildomo diskusijų, kurios prašoma jo pagalbos , už
viską , ką ji man padėjo , aš paklausiau narkotikų ,
vadinamas Tramalbuvolaikas, kai aš jaučiausi aš turėjau
sąjungininkė dr ana f.Arba Tramal apkaltino opiatų į
kasdienybe
aplinkybes
,
tai
buvosituacija
būtų
švarus.Apkaltino opiatų į narkotikų testu , kad, kai
conjuguei 2 + 2 , ty pašalinta narkotikų atrankos per
mano gydytojas , ji man padėjo , praleido ieškinio
dokumentą į klausimą , narkotikų atrankos , kaipAš
apskundė sprendimą , kuris buvo pagamintas , mano
dešinė buvo griebtis , aš pasuko ir aš taikomas
maksimalus dr instancijos teisėjas nuosprendį teisme,
yraaukščiausias lygis , kad kaliniai yra siunčiami
nemokamai, su naudojimo naudąviduryje švirkštimo 2/3 ,
buvo sukurtas ten mūšį, fiziškai užpuolė kalėjimo apsauga
, nebuvo , nes norėjau , jis siekė mano šlovę buvo
puikuskalėjimo aplinkoje pilnatvė , gerbiamas , bet taip
pat pastatė šiuo klausimu , pagarbą, gerbiant žinojo jis
negalėjo žaisti prieš sistemą.Sistema vyrauja savaime ,
nes ten turi būti socialinės , viskas, ką norėsite , gerovę ,
sprendimai buvo skirtingi , turėjau viską , viskas mano
galioje, kad gauti naudos iš vidurio švirkštimo 2/3 ,
kaipmano šlovę buvo plačiai tarp sargybinių ir tarp
kompanionų , ten buvo sargybiniai , kad aš taip pat
norėjau mesti iššūkį ir visipsichologinis lygis , fizinių ir
visa kita galite galvoti , nes aš žinojau, kas gali atsitikti
institucijų , kurios turėjo laikytis, yra vadinamiklausymai
viduryje švirkštimo 2/3 ir 5/6 taip pat ,prašymas buvo
grindžiamas mano pranešime sprendžiant tikrinant
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kanapių klausimą švara ;ši paraiška sakė teisėją ,
kadgydytojas apkaltino analizuoja Chamon ar hašišą , bet
kaip aš esu socialinę gerovę , niekada gyveno apsaugą
per grandinėje, ty buvo man susiję su kalinių poilsio ir
pasakė teisėją , kad Dr.Aš nieko nevalgė tuo metu , tik
lėmė maišos , todėl buvo logiška, jei aš po su žmonėmis,
kurie valgė ir gyveno MOS uždaroje erdvėje , tai buvo
įprasta kaltinti hašišą , nes aš kvėpuoja oru.Aš atidėjo
probacijos sprendimą , nes jis buvo Kalėdas ir teisėjas
gydytojas galėtų išeiti dvi savaites , tai yra , Kalėdų
atostogos, bet ji davė man priežastį ir davė man Rizikinga
beveik du mėnesius irpusę , tai buvoseniai bėdų , nes
siekis iš rizikingai , nes buvau daug metų , dešimt
metų.Bet perėjo ir taikstytis su manimi gerai iki tos
dienos, paliekant prasta, man keturias dienas pailginto
prastos produkcijos , už kurią jis sėkmingai įvykdytos .Bet
tai būtųsunkiau klausimas man , tai turi būti labiau
atsižvelgiama , o ne gauti į bėdą , bet kai tik įstojau , po
dviejų mėnesių , kai jis patikonesaugi , būtų kažkas, kas
norėčiau , kad gyvenimas ir tai atsitiko .Aš įsitraukė į
kovą , kuriojeberniukas gavotiek blogai elgiamasi , bet jis
buvo pasisekė, kad asmeniui , gali būtisu žmogaus
repertuaro
individualus
,
buvo
uždarytas
į
ląsteles,apklausos tvarka yra ta, kad mes girdėjome , aš
išsiuntėjampopieriaus atsiprašyti už tai nėra entalasse
man nereikia .Buvo išgirsti ,bosas, kuris išgirdo mus
buvoVokiečių aviganis , pravarde jį , iš pradžių jis
nenorėjo girdėti berniuką , nes jis sakė, kad tai negalėjo
būti , negalėjo būtipokštas, nes jis bandė suteikti
manpeilis .Tada gali pritarti, kad berniukas versiją ir
pavadino mane , ir aš jam pasakė tą pačią versiją , kad
buvotreniruotės ,žaidimas, kuris galėjo baigėsi blogai , jis
nesutiko labai gerai versiją aš jam pasakiau,, ty , kaip jis
buvoritmas apsauga, turėjo ilgametę tarnybą ir kovoti su
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" casdatrolas ", ty , yrapavadinimas, suteiktas tiems,
kurie jau daug metų kalėjime , nieko atsitiko man , nei
man , neiberniukas, paėmė mus nuo bausmės .
Eiti į normalų gyvenimą , aš pradėjau išvengti tolesnių
sunkumų , galėčiau mėgautis keturis Laikinos išėjimus
sėkmingai , ir ten atsirado dar 2007 kovo trūksta man 11
dienų , kad būtų galima mėgautis dar lygtinio nuteisimo
balandžio įrašą mėnesįAš supainioti žmogų su narkotikais
, ty davė jam smėlį vietoj nekilnojamojo stuff , jis atėjo į
apkrovą , aš negalėjau , bet žala būtų sankcijos šį kartą
jau buvo įspėti , aš apsiriboja save ginti irKą turiu ten.
Betproblema niekada ateina vienas, aš praleidau , ji
atsitiko ateina šios priežasties buvo nuspręsta, kad ji
negalėjo prasidėjusios vėlRyga, bet šį kartą nebūtų man
išeiti , aš norėčiau sumažintiprastos ir buvokas atsitiko.Aš
pašaukiau vaikinas į mano ląstelės imtis informacijos, nes
šis vaikinas taip pat nepatiko mano būdas yra , ir prisiekė
, kad žmogus, kuris man davė informaciją ,beprotiška
Adan ,tiesa kariai , jam taip pat patiko prasta kaip ir aš,
turėjo jusprisiekęs sūnėnas , nebūčiau nieko , kas tik
norėjo žinoti vardą padaryti, reikalavo visą dieną dėl
pažado , kad niekas padaryti, buvo beveik iki uždarymo
ląstelių metu , vadinamas į savo mobilųjį Aš paklausiau jo
, kad vaikinaspriežastis jis vaikščioti kažką kalbėti , jis
nematė , jis paneigė žinojauproto Nuno niekada
nemeluoju šioje situacijoje, buvo vienas iš vyrų , kurie
visada gerbiamas , nes jis buvotikras karys , jaučiau jo
pyktį maneneigia ir paneigti Nuno .Išbraukti ir jis buvo
tuo metuapsauginis ateina į mano kamerą ir mato
negyvas vyras ant žemės, Punch , kad jį desferi ,
betapsauga mačiau nieko , tik pamačiaunukrito vyras
negalėjo pasakyti nieko be pamatęs , tačiau taiasmuo
buvoskundikas , tai kas apsunkintų savo padėtį , bet net
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ir tada aš žinojau, ten buvo išvykstate su manimi labai
gerai, nes aš niekada chibado niekam , ir jie mane
,kryptis ,vadovavimas buvo pasirengę nubausti manevisi,
nes aš niekada užsičiaupti teigia, kad kaliniai buvo
reikalauti kokia ji buvo .Aš visada buvo vertinamas kaip
tokio šių priežasčių ar formų kovos paskata ir tai, kai jie
man davė penkias dienas bausmės , tai padaryti juos
kameroje , buvolengvesni bausmė , gynė save
sakydamas, kadasmuo pajuto serga irsumažėjo ir jis
pasakė savo versiją , kas buvo iš tikrųjų sumušta ir tai
atsitinka tuo metu, kai jis buvo beveik būti patiko mano
2/3 .Ar turite puikią progą gauti ten Būdamas nieko,
patirti žalą mane, kad , be drausminių veiksmų
viduryje.Bet šį kartą ji turi reikalauti , kai nekaltybė buvo
išneštas 2/3 , sakėponia gydytojas, kuris buvo nekaltas ,
kurie nebuvo padaryta jokių agresijos , o ne atsižvelgti į
tai, aš jaučiausi sužeistas situacijos , bet laukė
sprendimoirsprendimas buvo sumažinti galimybę Aš
palieku eiti tiesiai 2/3 gali pasinaudoti tik iš naujo
nagrinėti mano 5/6 sakinio vertinimu, tai yra, būtų išėję iš
įsipareigojimo 5/6 nes tadaįstatymas pirmenybę ,
pirmenybęšiuo atveju , būtų išėję vistiek 5/6 , bet kainuos
beveik 3 daugiau metų kalėjime , o ne palikti už ieškinį
panaikinti teisėjo sprendimą, kad dr persvarstyti iki 5-6
reikalaujant ,ji turėtų vaikščioti mažiausiai šešis mėnesius
taikius .Bausmė buvo priimtas kovo buvo išneštas
gegužės pačiais metais už atlygį lygtinai , dar nebuvo
sumažinti sprendimą 2/3 , tai, kai mano gyvenimas galėjo
būti dar sudėtingiau , jis manė,man nelaimę , liūdna , bet
žinojau jau praleido mano įsitikinimu urmu.Tai buvo tada,
kai tai atsitiko per situaciją , šį kartą su užtvaru , gali būti
situacija , kad galėjo būti , jei ne tai, kadapsauginis Aš
kalbėjau apiešiurkšti ir kieta , o ne acatei savo užsakymą
, desferi jums į Punchveido , jis buvo tik su manimi, bet
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kitas apsaugos pasirodė , jis prisijungė prie pat greitas,
kolega ir prisijungė mane pulti mane, nebėra desferi jums
daugiau Punch ne, jie taip pat greitai sustabdomas bando
pulti mane, tikman buvo paprašyta pereiti į laukimo
kambarį palatos vadovų atėjo pas mane , paklausti , kas
nutiko , aš jiems pasakiau, kad nieko neįvyko , tik , kad ji
nesilaikė tam , nes, kaipapsauga vis dar buvo
kraujavimas iš burnosžinojo, kad buvoužpuolimas buvo,
kaip jis buvo,paprasta užpuolimas ar atsitiktinio situacija
ir tai, ką aš jiems papasakojo , neturėjo pagrindo pulti
apsauga , kol kalbėjo gerai su juo, taip pat jiems
papasakojo , kad jis buvobuvonelaimingas atsitikimas ir ji
buvo tuo klausimu , kurį aš visada įrodyti turi ieškovai .
Jie mane uždarytas laukia tyrimo , vadinamo saugumo
skyriuje žydų slėnyje , skambinkite įėjimas.Bet jis buvo
pasiruošęs eiti kartu su mano teiginiu, kad tikrai
buvonelaimingas atsitikimas , negalėjo pripažinti, kad tai
buvopriverstinis aktas , būtų prarastas.Taigi man teko
remtis save ta prasme, kad jie norėjo tęsti šį disertaciją ,
ten turėjo būtitarp sargybinių prieštaravimas .Apsauga
buvo užpultas pieną , tačiau jis taip pat niekada rašė, kad
aš tikrai streikuoti jums, kuris padarė dalyvavimas
buvokita apsauga , kuri ėmėsi tenberniukas, kuris buvo
apsaugoti , jis nuėjo į ligoninę , taip pat yra įprastas ,yra
su reclusive apsaugą , turi būti pridėtas sargybinių , iš
tikrųjų aš žinau, jis matė, ką dariau , nes jis matė viską,
kad būtent jis padarė man dalyvavimas būtų drausminę
nuobaudą , kad paėmė mane į teismą , taip pat,
Bet kitą dieną jis buvo apklaustas viešajame ministerijos ,
buvau
informuotas
,
kad
jis
buvo
patrauktas
baudžiamojon atsakomybėn už tariamą užpuolimą
sargyboje pieno , bet kas mane lydi , kad diena buvo
alyvuogių
apsaugos,tai
istorija
saugoti
man
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buvodraugystė kadsukurtos grandinės , dalyvavo į biuro
programų kursus IT pusėje , turėjo stebėti vadinama Lina
, aš įsimylėjo su juo netyčia ir tai apsauga,alyvuogių, taip
pat patiko jai ir paėmė nukopijuokite jį .Jis žinojo, man
patiko jai , ir ji man patiko , todėl jis pradėjo ten tie ,
laimėjo man draugystę , galėjo kalbėti blogai apie mane ,
kad nori klijuoti su juo , pradėjo kalbėti , kad man nebėra,
ir jis klausytismano ataskaitos viešųjų reikalų ministerijos
, ir jis užrašė viską, ką pasakė , nuolat tezę, kad tai buvo
nelaimingas atsitikimas , nes aš niekada maniau tai padės
man apsisaugoti , gavo patinka man po to buvo stotelė
Monsanto,grandinės , kuri buvo rekonstruotos bendrą
kalėjimą maksimaliam saugumo kalėjime , buvo ten Geg
2007 , kadgrandinės buvo atidarytas , tačiau išvyko į
"Monsanto" pateikė laukti proceso ,sudėtinga grandinė
buvo
padaryta
namų
teroristaidaugiau
smurtinių
nusikaltimų , nusikalstamų organizacijų , mes visada
stebėjo nuolat , nes mes gyvename griežtesnio režimo ,
ty principas kaliniai visi buvo uždėti antrankiai palikti
ląstelės turėjo tik vieną grojimodieną.Bet aš tiesiog nuėjo
ten 2008 metų gegužės pat paėmė su šios schemos turi
būti ilgai uždarytos ląstelėje , bet aš nebėra pakėlė
antrankius jau pakėlė režimą , kuris yra ne atvira, bet
mes turėjome kitų profesijų , mes turėjome futbolą
,rankinio ir treniruoklių salė, galėtume aplankyti biblioteką
taip pat, bet buvo supintas , buvo ne visi tą pačią dieną .
Aš atsakyti ir grįžau ginti pačią disertaciją , tačiau , kai aš
gavau iš furgono vairuoti man į teismo salę , matau,
kadapsauga pienas,auka lydėjo alyvuogių apsaugos ir
buvo toli nuo įsivaizduoti , kad būtų puikus siurprizas , kai
aš pradėjauišgirsti parodymai sargybos pieno, išgirsti
tezę, kad aš gynė kai aš paklausiau prokurorą ir tai, kai aš
jaučiausialyvuogių apsauga padėjo man .Teismas taip pat
pareiškė, kad jie nebuvo įsitikinęs, kad tai tikrai
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buvonelaimingas atsitikimas , tačiau padarė tai, ką ji buvo
reikalaujama , ir nėra įrodymų , kad yra priešingai ,
niekas negali būti nuteistas.Aš buvo išteisintas ir mano
advokatas buvo puikus pat, kaip buvo laukiama teismą
aukštos saugumo kalėjimo Monsanto , padarė man
atsiliepimą , aš neturėjo tiksliai du mėnesius eiti
nemokamai ir perkelti mane į ipIš Alcoentre , turėjo ten
paskutinė šioje grandinėje , turėjo siuntą , kuri buvo po
keleto teiginių , kad aš padaręs grandinėje yraatviros
sistemos grandinės vadinamas kalėjimo kolonija man
trūksta du mėnesius jie pasiuntė mane atgal įten, išeiti į
gatvę , palikau .
Kaip mano valia buvo puiku būti atviroje kalėjimo
grandinės , nes jis paėmė mane pusantrų metų Monsanto
ir daugiau profesijų , kad mes turime yralabai uždara
sistema .
Sunku įveikti , net aš , kuris turėjo daug patirties šiose
kalėjimuose namų ir jis buvo tada aš sumažėjo Monsanto
heroino , buvo neįmanoma eiti ten, nesnarkotikų
neįvedėte maisto tiekimą ar nieko, kad buvo ne iki vizito
turėjo stiklą , kuris neatitinkaleidžiama fizinio kontakto ,
bet visada sakė man visą blogį , kad atsitiko man
turėjonaudos mesti heroino vartojimą .
*** *** Uždarymas
Pink Floyd - mums ir juos
" Mes ir juos
Ir galų gale mes tik paprasti vyrai
Aš ir tu
Dievas tik žino
Tai nėra tai, ką mes rinktųsi perduotijam šaukė iš galo
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irpriekinio rangas mirė
Irapskritai sėdi ir žemėlapyje persikėlė iš vienos pusės
linijos į šoną juoda ir mėlyna
Ir kas žino , kuri yra kuri ir kas yra kas
Pirmyn ir atgal
Ir , galų gale, tai tik apvalus "n apvalios ne jūs girdėjote,
kad yražodžiųplakatas savininkas šaukė mūšis
Klausyti sūnų , sakėvyras su šautuvu
Yra vietos jūsų viduje
" Aš turiu galvoje, jie ne užmuš ya , todėl, jei jūs
suteikiate 'em greitai trumpas , aštrus , šokas , jie nebus
padaryti jį dar kartą .Kasti ją ?Aš turiu galvoje, jis išlipti
lengvai, " sukelti i tai jau davė jam pylos - aš tik trenkė iš
karto!Tai buvo tikskirtumas
Iš nuomone, bet tikrai ... aš tai geros manieros išlaidas ne
veltui jie , eh ? "
Žemyn ir iš
Ji negali būti Padėjo que tentai daug apie
Su be
O kas bus paneigti tai , kasgesinimo viskas apie ?
Nepakeliui
Taiužimtas dieną
Aš turiu ką mano galvoje už arbatos kainą nepriteklių ir
gabaliuką "
Vyras mirė
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Autorinės teisės © Pink Floyd
fragmentai
fragmentai i
Uždara ir veikiami sušaldytos šiaurę seną lapą laukia
susirangyti deginamajai Orange Šviesadiodis tonai
šildomą antklodę , kaip praleistą siela , kuri reikalauja ir
toleruoja šalta neelektrifikuojant prarasti atmintį , o ne
fantastikos ir egzistencinių , garso propaguojamoskaršto
prarasti save laiko ritmas įsiveržti mane ir tyrinėti be
šilumos karšto aušinimo pasaulį ,atmosfera buvo nepats
kamuolys ritininis į kampą a pasviręs tašką pagal
vandenyno
paviršiaus,
viduje
karštas
magma
į
džiunglestyrinėti ir nustebinti nuostabiu laisvalaikio ir
neturi kito būdo pasakyti, kad tai yra žodžiai, žodžiai
karšta arba per šalta, kaip tikrai šaltą niūrią lavonas ,
amžinai šaltakaršta svajonė pavasarį ir slėnyje ,upės be
juoko yra viltissugadintų laukia rasti ir parodyti, ką eludes
ir aliuzija sukurti lėtai ir rodo, kad tik įsivaizduoti be
atstumą ir tinkamai lygtį aptaria visą karšto karšto
klausimą , net rūstus gitara garsą, vibruoti vietąkultūra,
kuri gimsta savo vaisius ir daugiau ar mažiau subtilios
nepakenkiant išspręsti situaciją dabar egzistenciškai
sustojo, nukentėjo žodžių , kurios perteikia tylos kurtumą
sergamumo , sakė daugiau priežiūros į priežiūrą, kuri yra
keltiįtarimą , tačiau nepasakytaefektyviai perduodami
kryptį ir raštu.Visa tiesa yra tai, kad tiesa tarp minties ir
veiksmo būdas rasti per elgesį , kad generuoti gudrybės ir
manevrus vairuotojas , ir pamatyti, pasidavė į beprasmį
žodį iliuzija , bet teisingai pasakė , bet tai neįtikėtina
visiforma turi pagrindiniam aktą gryno nelaimės
Netinkama žr augti ir žinoti, ką daryti , kad situacija
neturi jokios savo paties aprašymo, regos ar prasme
jausmą , mes dažnai sakome, kad mes nemanome, ir
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pamatyti, kas yra know-how ir mokytis išir kiti
požymiaitokia pati ar panaši , arba į to čia formamisijos
pavyzdys bet abstraktus jausmas forma buvo nerealu
savo tiesos -dabar kaip vienetas , bet vieningos
fragmentuota pasaulyje, kuris yra panašus ir kaip visada
turime panašumąbet ne jo lygi gali būtipriežastis, fonas ir
prarado savo susvetimėjimo , čia yrabūdu yra ir jausmas
karšto mirksi , kad iš tos pačios viduje gali atrodyti iš
rėmo
formos
dailininko
charakteris
taip
tiesiai,
kaiparchitektas , o neabsoliutus galutinis priežastis, bet
pajungimas ar nuversti paprastos realybės vaizduotės ,
kad išėjo natūraliai sąmojo ir incisiveness nesvarbus ,
veža į ateitį , kad viskas turi valyti, iriš standžiojo
praeities realybė nesąmoningaiir gerokai naudojamasi jo
žiaurumą žodžio , kad visada įsivaizduoja apleista vaizdas
čia patirtis yramomentas užėmė dėmesio teikiama
fragmentai štai prisijungiatai sąmoningas įsiveržia man
rašyti , visagalis nėra aišku, kaip tiesiai, kaiplinijos
horizonto , kursaulė krinta ir slepia sluoksniuotos miega ir
pasijuto sumuštas , bet niekada atsiprašome už ten gimti
iš naujo ir bus toks ryškus , nes ji buvotiksaulė saugo
mūsų šviesus ir energingas patirties, kad jeipradedamas ,
kai visi duomenys yra aprašyti , kad minimalus jautrumas
tik atsitikti ir įsiminti kiekvieną žodį su jo prasmę ir
saugomi kantrybę , tamsiai aiškiaregystė , tyla nėra
Numatoma , bet ne sumažėjęs jokio racionalaus instinktą
, nebent Iinvades'm ne I pati pastatytas ir išlaikyti
ramsčius kaip Achilo , visada esančios fantastikos
pasaulio, kuriame jis stovi , niekam Žiūrėkite šiuos šnipai
man yra mano šlovinimai žinomumas ,šiurkštus tikrovė tik
šilumoslokomotyvas varikliai , kad tai padaryti labai
kvailai ir giliai kelionę į tunelį , jūs niekada negali
pamatyti jūsų toks tamsus vidus su vaizdo išvesties ir
šviesus pabaigos laukia tik pabaigos , kas mums ir
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motyvuojančiąstumia mus ir neperleidžiama jėga kažką
kaip fascináveis kaip nieko patikimo , sunku žinoti ir
niekada išmokti buvo web , kuris suskirstytas bet , grįžęs
suformuoti internete, jis buvo kietas ir kaip į istoriją
avarijos , buvogiliai kulkakad jį nužudė mažens ,
pagrindinės neapykantą , bet niekada abejingi nors ar
savo proto arba bet žmonių , todėlprotingas būdas pasakė
visiems, kad mes visi esame mūsų suma , ir ateina
daugiau skirtingų ir panašių lygias žmonių ,į savo pradinę
charakterio , iš tikrųjų yrabet kokio veiksmo lėlių irdalis,
kuri atstovauja kelionę prarastas erdvėje raidėssukurti
erdvę valdys mirties nuo bet kokio galutinio taško
menas,kulminacija niekada nebuvopabaiga ,nes mirtimes
niekada atsitiks tik atsitinka tiems, kurie mus žino, kada
mirsime , ir niekada negali žinoti, tai buvožodis, kuris
turėjo be galo , bet paprasta ir išradingatiek sudėtinga ,
kaip lapė , kad nori maitinti iš milžiniško bado nei mokosi
, ir visada nori žinoti daugiau ,tai ilgaamžiškumo šaltinis
niekada nežinote, kas atsitiks, ir nors paskutinis alpinistas
buvo išsaugota ir perkėlė savo kalno tikėjimą ir ribos yra
tikiš uolosjaunimo požiūris pradžia, nusveria bet kuriame
aukštyje , ir kai mes sumažėjoir mes pamatyti, kiek mes
jau pasiekė laimėti tik žinotišiek tiek daugiau , kad būtų ir
niekada nenori prarasti ir visi mes galime skristi į bet kurį
tašką ir kada sumažės, nes jie mokosi skraidyti ir
įsivaizduoti viską , bet visi fragmentai yra žodžiai , idėjos
,ir mintys .Giliavandenis taip giliai , kad iš apgaudinėja
užuominos į temą nežinotejūros oro ir atrodo menas tarsi
stebuklinga
energija
lengvumo
ir
sentimentalią
embebecido ir ternurentotiek daugiau papildymu mašinos
iš vienos neabejotinai metu ir niekada nenugalimas ,
nesjo pergalė visada buvo jo pralaimėjimas ir taip
daugiau sužinojo tik būtinevykėlis vienas mūšis , kuriame
nieko sako ir jaučiasi stumdomas skonį , kuris davė jam
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pergalę , nes ji yra pakankamai mokytis ir išmokti gyventi
su visais, kad atmesti mus,
Ii fragmentai
Sluoksniuotas , nuskendo nuotolinės vienos laiptinės
griežia metalo veiksmus valymo skudurus , ant grindų
kibirą , kvadratinės marmuro , sienos kartu keturių ,
vienas lašas po lašo patenka ir gilus , šiek tiek , nors
audrinsgrindų artimosios šviesos, bejėgis , vienas
užkimšti paviršiaus šviesos spindulį su šešėline poveikio ,
reflecti- stikloveido ,tuo Splinter , vienas nardymas,
nuolaužų , kylančios plūduro , kad išgelbėjo mane nuo
uždusimo , kvailai atrodo ,pabėgo ir prarado tarp
žvaigždžių ir tuščią bedugnę dorybės prasme požiūris ,
kančios pilnatvę ir būti prieš baimę , tada išjungti dėl
kelių nusileidimas fortepijonui skrenda degutofortepijonas
buvo ant grindų ir tada neliesti pirmąjį garsą ,pirmasis
vaizdogiliai garso aidas apie fin plaukimo tuštumą
vandenyje, pagaliau šokinėja ryšys mo judėjimą ir visa,
kvėpuoja ir tempia už desvaneceste iliuzija , skyrėsi
akimirką darant profundez vandenyną,skysčio ir druskos
rašyti be spalvų pieštukas , buvošou aktorius kulminacija
šaliųdovanų , kad daro mane laiminga , pižama lovoje
,lova pilamas gazuoti ir skiriasi , tai buvobe dekoracijos ,
viskas įkvėpus , pakeisti vaizdąsuvokimo irtransmutacija
buvo akivaizdu , ne ašaros , ne linijos, nėra taisyklės be
kažko trūksta iš viso ,istorija, kad neauga nepasirodo,
vargu ar pasakys ir privalo , tiesos, grandines ir spynas
visų pusiųtimpa ,tikslas ir yra iki pritrenktas , kaip be sritį
rodykle , kaklaraištis mazgasparašyta išsiliejusią , šlapimo
nelaikantiems , neryškaus raštu, niekada off , viskas, ką
jis matė norėjo, ir kuris visada norėjo turėti ir fone
nebūtųiš būties , pjovimo ir valcavimo grubus barzda , su
ūsais, vieną plaukus , vienas plius vienas kiekvieno veido
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, iš kiekvieno prisilietimo nemokumo savo nuodėmės ,
savo amžinumo iki šiol , ir štai ir tikaudiniu sumos

tada pratęstas , smėliu, žeme pjūklu ir gyveno , nors nuo
nėrimo metu visa pasididžiavimas šviečia ir nusileido į
pasaulį mato paprastą dainą apačioje , kad jis malonumu
staiga smūgis ,vizijames visi gyvename vienos kitos
nujautimas kažko realybę nutiktų ir pavyktų spazmas
išlaisvino ir miega būti jausmas irnuo niekada puikus
Sonnet tam Namas rimas laiškas , bėgo vieną sakinį , kad
fazių , todėlkur mes ne eiti ir kur buvome neįvedus ,
atsižvelgiant į paslaptingą dingimą miltelius į purvą tikrą
tašką visose vaizduotės iliuzijos tada sprogti kometa , o
tai planeta gyvena ne visada nesąmonė su įtariamu
intrigos bazę buvo montuojamasplanas nėra nutraukti ,
tada absorbuojamas išgirsti vieną balsą, o vilkas laiške
staugti yra istorija , tobulas sunaikinimą buvo įdėtas į
raketų žvaigždučių paplūdimio taip keistai , kas buvo
pasakyta, ir pradėti laiptais žemyn kelyjetuščias vieną
lašą žingsnio , tadametalo turėklai buvo automatiškai ir
tik viena koja ant upės , basomis ir šaltas , visi, kad
neatrodo, kad būti yra viskas dingsta ir dingsta .Visi
Universal , nes ji yra , tada tik viena kalba ,burnos
atidarytas ištroškęs malonumu štai bučinys jums
pabučiuoti ir norą , iš savo išvaizdą įkandimo , kai ant
savo valtis kelionės pertempti ir daryti su tikrai dalykas,
kad daro neyra nerealus , betatspėti , nosį petiz karšto
pojūtis, ir skrenda ir užkariauti Plutonas, jos širdis akmenį
tvenkinyje
atskirą
gyvenimąportretas
ne
visada
fotografavo štai beprotybė darytų normalumas buvo iki
taško, kurvisos sukurtos irlaisvai bučinys laukia laikyti ,
su tik jėga egzistuoja su įsitikinimu , visada susieta su jo
širdyje,noras siurblys irsrautas įsivaizduojaį narvo srovė
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buvo keturių sienų iriš gijos atrodo be priežasties laukia
apšviesti jėgą , kuri nebijo , o ne laimi ar pralaimi, yra
noras kurti ir miglota jūrą su teptuku tapyti visą abėcėlę
su kiekvienos spalvos , jos skiemenį irstiprumas, baigiant
nuotaika eiti ir eiti ir leisti sau eiti, ypač statyti į akmens
pilį pagal krioklio ir į grandinę upę imtis viską priekyje,
virš turėjo kažką galvoje, labai skiriasi nuo lygūs
irpaprasta pasaka kelionės,iš virtuoziškumu garso , kuris
nėra vertinamas , bet užtepai tada pakilo dar rung laiptais
vis dar vaikščiojo atgal iš anksto žingsnį ir pagalvių ir tik
vienas bando lipti kiekvieną žingsnį į jūsų įmonę ir
įsitikinęs oro įsivaizduoti pianinu , kadlieka ant asfaltinės
aukšte buvo tik vienas iš svarbiausių , ir tai buvo ne gaila
nei atsakovė turi tikėjimas vienas visada tiki atskleisti
gyvenimo ir gauti tik kvapnios karšto gamtovaizdžio jūros
blizgesį momentą žr jums patinka mano nėrimo ,buvo
mano plūdė mano valtis nuskendo į plauti audiniu , kad
valofortepijonas montuojamas ant kambarį , kur niekas
norėjo būti , ir aš tiesiog norėjau ten tada įveskite duris
buvo iš visko ir niekada įsivaizduoti gilinti ,
buvonorasturėti jums kilpa širdį ir savo pora , viskas
siurblinės ir tadaneramūs , mažiau protingi ir akto
bombardavimo jau buvo įvykis karo taikos viską kartu su
įvairių prasme vienos iš GO ir išplėsti kas pasirodė irpo
paukščių dainavimo ir džiugina tik šiandien sužinojau,
savo muziką į dainų tekstai, visi rūšiuojami be
koordinuojaužduotis buvo atnešti ir galų baimė netiki ir
galiausiai negrįžta šis kelionės visibūdas jau buvo giliai
lašas ant stogo , langaspraviras ir šaltas , į kokį nors faktą
akto tamsoje , niekada neįvyko , tačiau pranešama ir ji
turėtų būti išrastas minties, kad susikuria buvo tik vent ,
kad vanduo buvo tik sėdynė savo bučinįnoras tik Jums ir
žaistifortepijonas dalis buvoplanas paliesti pastebėjote,
kad jums bus naudinga jaustis pabrėžėbukas peilis
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buvostiprus raštu , kad ne streikuoti jau pajuto palaidi
žvaigždutės naktį kaklaraištis apie ateitį , kuri bus ne
ateis
kelionę
,
skiriasi
nuo
praeities
ir
dabartiesbuvoperversmas , tai buvo tikistorija, kad visi
išniekinta ir galų gale, kas liko iš Plutono tik parašyti
vienos širdies meilę tarp dviejų sienų neįmanoma peršokti
,
kur
apie
nieką
svečių
atviroje
apskritimokvadratiniųstačiakampio vienas, kad sukimo
mazgas , nusikratyti dulkes ir pamatytifortepijonas tik
liesti
savo
gailestį
ir
tamsioje
patalpoje
tam
nufotografuotos nuotraukos , ritininio filmas, mažų vaizdų
atspalvių fragmentų matyti, kad tu atsispindi gabalas ,
kur viskasprisijungia , nes aš noriu jums, atsispindi mano
įvaizdį , jūs vienveidrodžio rėmo .
bendras
Kaip išeiti iš šio skausmo , kad panardina ir paaštrina iš
skausmingos vienas ir tik kančias.Tai buvo pakankamai
išvaizdą be žudymo , diskutuoti ir kiekvieną Lašo yra
atradimas sluoksniuotos širdies ir tada išniekinta kyla
dabartinius diskus mane iš proto ir mano riešų ir
grandinės aplink impulso būti nuteistas nedarbingumo
sielos ir tamsiai dulkių , kad mesbob- pertraukas pagal
pojūčius
ir
fiziškai
visur
garais
šiuo
neramiu
susvetimėjimas šaknų sielos randamas vieno labirintą
,savarankiškai nutempėte dabartinės panardintas apatija
kitos dienos , sumušė grandinę , kuri jungiasi su manimi
atleidžiantisbeveik skubiai momentu , visi tikisi, kad
gyvenimo alegoriją , gabenamos Bukolisks akimirkas .
Žibintuvėlis deginimas, fulminará , čiašvyti ir užsidega
liepsna , kad dega jums mano prastos širdį,laisvi arklys
laukia sutramdyti patinka viskas, ką aš jaučiu , nes jūs
manote, kaip jūs manote , šiuo begalybėskuri kerta su
aplinkiniais praeities ir kuri žymi bet kokį gyvenimą
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galima gyveno .
Mūsų susijungimas kuliamosios magijos tai tikatrodo jums
ir pamatyti savo motinos veidą, šilumos jausmą ir
švelnumą visą kartėlį tereikia tik pakelti man gyventi ir
visada
jus
pamatyti
mirti
rūstus
judėjimą
lūpųjausmingumas ,skaidrus laimė apkabinti prasme
laukia, kol bus gyveno IT- stiprios sąjungos ypač gerai
palinkėti jums, siekia būti tokia laiminga kaip petiz viena
šaknis
pasėtų
,
puoselėti
ir
stiprintidraugystę
yrakilniausias meilėsdaro mano širdį plakti savo tempą .
Tėvas buvoal tėvasmagija momentas didesnis mokymosi
kada nors tikėtis didesnės meilės turėti didesnės meilės
vaikui labai patinka vaikų motina yra milžinas visada
dėmesingi ir protingas tėvas ir sūnus mano sūnus
sprogsta man džiaugsmo pojūtis ,emocija , meilė, meilė ir
prisirišimas , yrajėga, kuri yra aliuzija į mus dėl amžinojo
džiaugsmo , kad meilės valia , dalijimosi , mokymo
pamokoje ir dėl tiek perpildyta laimės tas, kurį mes
siekiame būti amžinai jauna mokinys, dalyvaujantis
naujokas tėvas,Ar turite galvoje , kad myliu tave , aš
jaučiu tave, nes kiekviena nerimo momentuklausimą ir tik
šiek tiek , nes aš fascinas .Jūsų ryškumas man
visadaekstazės nuotrauką rėmelyje kur du cabemos , bet
jūs visadagražiausia .Išvykoje atėjo paprastą saulėtekio
tik manau, kad jūs , kaip man užpildyti praturtinti , esate
pamišęs tiesa jautrumas
ašara
Vieną dieną jis turėjoašara būtų deponuoti savo veidą ne
daugiau chorares
Dream norėjo intensyviai nardyti prabudau viduryje jūros
iš miego , kuris truks metus laidus , sapnuotojas
Sleepwalker , iš sielos naktį , kad temstantšešėlinės
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įsiveržia skaičius ir pažadina iš gryno ir žaliavinį iliuzija
tamsus,daugiau amžina Wakeir pamatyti, ką jis gilus
miegas vieną dieną - pabusti ir tikimitu visada svajoja
pasiekti ir pasiekti tik vieną gabalą , būtibegalinė linija su
savo brūkšnelį ...
pora
Ieško bučinys taikiai miegoti , kad sušaldyti mus ir nori
daugiau gal ir ne noriu žinotijumyse saldus ir pasakyti
gerus žodžius ir atnaujinkite iš širdies plakimas drebėjimo
manote stora, persipynę ir niekada atsiejoEsuvenose , kad
jūsų širdis pumps'm iš oro gūsis su lengvumo ir aiškumo
niekada ritmiškai kenčia ar bloga beating'm kaip lietaus
vanduo ir akmuo sand'm tavo , vienas, kad nėra atsiskirtų
lengvai ir mėgaujasi jus be jūsų dabartinisįrodyti, aš esu
čia pusė ieškoti kišenėjesluoksniuotos įkrovos atsiejo
laukia susieti ir kaklaraištis , kad niekada anuliavimo , nes
esatemano pora batų turiu kaip meilė .
gyvenimo trukmė
Beamžina laikyti jį ten krinta ir tai nėra būdas su ja kovoti
, aplink jį ar manipuliuoti tai yra disidento burbulinė
terorą ir baigiasi vienoje vietoje streikuotikūrimo ,
vaizduotės protas ar tiesiog dažų klesti pėdsakų
žaliostonas ir tonas patraukti gyvenimą gyventi ir klestėti
, čia yrarezultatas , jūs visada norėjau atkreipti dėmesį ,
gyvena intensyviai
meilė
Štai greitai randa noro laimėjo jis vyksta ir kritimo į sūrus
jūros akmenų ir padengtą gylio ir sluoksniuotos štai
stendus
Šalta, kad patenka į taikų plaukimą ir išgaunama aš
atsidūriau dalyvauti su vandeniu Kelionė į vakarus
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ištrauka iš kitos pusės nieko šaltinis yra sunku tiesiog
niekada protektoriaus tą patį veiksmą ir iš anksto daro
savo širdies klausytis muzikos , raginančią jums vėjas,
jūros ir sausumos laimėti pakankamai mylėti.
sienos
Jei įvyktų nežino pučia šaltas, pradės burbuliuoti atšaldyti
išniekino protą, ir pardavė sielą , tyrą ginklą be
sentimentalumo būdu , pririštą prie kūno, kad bus
haliucinuoti ir yra niekada ateina , nessiela neturi nuvilti ,
palūkanų superiorizabet jis yra grynas tada aiškiai
atskleidžia uždarą ratą , praviras reiškia , kad su
pajungimas iriliuzija kyla iš didybę griaustinio ir viskas
sustoja , kai poveikio ryškumas , betdvasios liga šie kūno
poreikius irsąmoningai Plungės mus į savo būties ir levitas
bedugnę, ir lieka kaip priedėlį , kuris sutrikdo nuotaiką ir
dvasios liganaviko išgyveno skausmas ir kaip aplaidus ,
kadpoveikis ir poveikis , kuris yra metrųpėsčiomis
yrasusitikimo sielos , dvasios ,kūno suskirstyti į gyvenimo
, kur viskas destabilizuojančiu veiksnių ar dėlorganizmas
negali pakęsti žaizdos amžiaus ar ligų negalavimų ir tai
savęs ir savanaudiškumo dvasia ateina į mūsų valios , bet
sutrikdosiela ir šioje mąstymo aktų viršūnė dėl dvasia
sugadinta ir viršyta grynas , stiprus sunku, kaipsienos
negali šokti.
galvoti
Skystis pilamas vaizduotę, iš susižavėjimas vienos
pamerkta beprotybės ir giliai insulto ji palaiko draugiškai
per harmonijos sijų irmagija įsiskverbia į kūną ir
įsiskverbiasąmonės
sąmoningas
apie
pasirodymai
pasaulyje štai svetainė tampatyros kvėpavimas grožis
irbegalybė tampa matomas ribą tarp žodžių ir plečia savo
jausmus ir veikti be mąstymo pakeisti savo priežastį
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mąstyti ir įsivaizduoti kada nors susimąstėte, superiorize
būtį , mąstymo bei veikimo keistis.
draugystė
Saulėlydis temstant matyti visi vyksta prieglaudoje
atstumu nuo įsivaizduojamo priešo ,mūšio kirstų
paliaubos ramybę , tekinimo ramybę ,naktį krito , ir aš
pradėjau jausti, kad liesti , kad jaučiasi minkšta odair
amžinas energijos grynas draugystė stipresnė gestas
meilės , nei bet aistra ar meilė ir kokializdą tikiš nykščio
liesti ir tik įsivaizduoti, ką jaučiau ir praleido visą
energijos grandinę.
sužinoti
Apstulbusi ir žavi su išsiliejusiu sulčių, beje tikrai niūrus ar
Karštis bet sėdint perspėjimo valstybės , be mažiausio
jausmo minimalizmas ratų štai visą miestą , taip
supainioti arba neteisingai nežinau, jei buvo nuspręsta ,
bet visa tai turi prasmękaipaprastas malonumas rašyti
jums prašyti nereikia , kai taip atsitinka palaikus dingsta
ir viskas pajuto ir pamatė , bet tiesiog atrodo , skaityti ir
rašyti interpretuoti, įsisavinti transporto mokymąsi ir
mokymą , štaikvėpavimas auga vėjo ,ir tada dingsta ,
skrisdamas 7 jūras poisando sakė sakė štai smuko , buvo
pagilintas , bet iš draugo draugas , kad draugas ir
nedaloma , tačiau nėra matomas buvoįspėjimas,kad
talentas , kad skrenda veikia , veikia mintis ir įsivaizduoti
ten nėrabet visada stebėti, kaip gimsta vėlvieną dieną
kiekvienas tik mano , nes jau šiandien , dabarateities
irsunku rašyti džiaugtis paprastą sušilti ir visų pirma kurti
ir įsivaizduoti ir atkurti ir vėl atgal į vietą , pagal kurį
niekadapasitraukė ją , bet kai ten jau pažvelgti į laikrodį ,
pageidautina pateikti laiku ir matė faktai , aptarnauja ir
unikalų jausmą malonumo , kuris ateina su lydalo ir tt
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normalus patamsėti toks kasdieniškas ir tik šiek tiekanksti
irpabudimas
irtamsus
iršviesos
magija
naktį
ir
pragmatiškai buvo pagalvių ir irklavimo valtis su šiaurėje,
veriamas ir Kibirkščiuojantis žinoma ji buvo , kad vienu
metu , su mainais irjūros taip sunku įsivaizduoti, buvo
didžiulėir didžiulis įniršis vandenynų , kad tai kalbama
apie nelegalų kelionę be kompiuterio buvokvadratinių
kamuolystrikampis atstatomi kaip proto nepereinamas
sielos sarkofago piramidės ... kaip praleistą gyvenimo ,
vyksta svetainėje iš lapo , kad nesausina paveikslėlį, jo
tiekimas į rašiklį ir mūsų planetos kiekvieną antena,
palydovinės ar vieno sriegio raštu , kad palaiko ryšius su
kitos planetos ir keliavo kaip medžių jie gimę filialai ir
gėlės
sodininkas
šviečia
visą
dieną
yra
tarsišvytiMėnesienos nutiks ir tada kitą šuolis, pliusšuolis
matytivaikas gimė ir ypač žiūrėti jam augti ir mokytis ir
mokytis viską, ką matote ir transformuotos aktą, kad
vaiko kalba yra minkšta oda viršenybė vaikų , palyginti
sutėvai
ir
mokymas
,
nes
dvigubo
stebėtojo
nuolaidžiavimo mokymosi ir išmokti ir žinoti, kaip dvynys
, kurie turi porą , kurioje abipusis mokymasis yra daug
minų ir jūsų uždavinys bus augti ir visada mokytis ir
pažinti labai gyva .
Jaučiu kančią , kuri neleidžia man pamatyti kaip yra reali
gero elgesio , bet visada kaip liūdna clown'm netikrą
šypseną , vidujedžiaugsmas neatitinka išorės jausti plūdę
, kuri leidžia man įprasto vietoje būtų keliaujant ir
apsistojant taškekur DISTA savo vaizdas jaučia Abysmal
žingsnį , nenatūralus reiškinys , bet kaipgyvūnų jaučia
laukinį žiaurumą ir greitį , pradeda užgniaužia ir žudo kaip
įgimtą galioti iki gedimo iš anksto paskyrė tuo metu ir iš
anksto ir į kelionę be pėdsakų yravaizdo pasibjaurėtinas ,
bjaurių ir nuodėmingas tikrųjų štai yra danguje
temperatūros aukščio priesaiką, ateina linksmą ir giedras
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šviežią medetkų , kad sako sustoti, klesti ir auga , tai
smurto bangą yra tikblogas laikas visiemsžiaurumas būti
kulminacija ir pagerinostaiga tegul nieko arba nieko
nervina ir gryniausia pagreitį jums pasakys, daro oro
triukšmą ir padėti jums , kad aš laimės visa tai be baimės
, be galimybės kada nors išmokti gyventi ne su spąstus ,
kurie nekenčia jūsų turi nejūs , jūsų žmogaus savęs
matote, kad geri darbai leis Jums žvaigždė žemėje
lašasskuduru paprašyti, kad liesti pianinu , nes turiu planą
mes niekada gauti pradines neleidžia atliekanti tave ir
skrenda plokščia ir skrenda perAudros debesėlis
yradaugeliu veiksnių sąlyga , kad daro mums lietaus
skaudi konkurso ir drėgna žemė rami veido skaitymo
atrodo, kad hipotezes be architektūros inžinerijos jo galia,
aliuzija įfantastinis,realus nepasiekiama , nes mes turime
visas galias, kurios , mūsų manymu, visi turėjo
anksčiautamsiai aplinkinių stiklo , bet visiškai skaidrios
rūkyti tonai vertybės yra tarsi gėlės laistyti juos nuolat ir
kassėklos auga proto skirtis nuopat, kaip mes visi turime
instinktais ir žiaurumą pačią sielą žmogaus , išskyrus tai
atitinkamą mikstūrąMagickietas tunelis , kuris mato
įrašąšviesos ir kurio tikslas yraiš bedugnės atsisakyta visi
mes turime gryno konfiskavo ir įvykdytas.
Štai , niekas laimi savo pasaulyjetunelis bėga gyvą
šviesos įvestį ir nušviečia kelią , nes tai, ką mes turime,
yragyvenimo linija ir kad turi būti atliktas .
Meilė patyrė giliai meilė buvo jaučiamas pamiršoapatinėje
pusėje prarado atgailavo ir gyveno .
Kaukė gyvenimo pabaigos, kaip baigti visus ir pabaigą,
štai tikrai nieko , nes tikrai, kaip turintys nieko daugiau
neaiškios įterptimažą ir nuolatinį linija sienai , kad nėra
numatyta,begalinis , kad linijos yra du taškussaulėtekio
irtik galo tikmirties veidas ateina lėtai, kaipkvėpavimas
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viskas iš veltinio, tik todėl, kad jie niekada pamačiau kitą
veidą , tačiau siekiant paslėpti tamsoje.
atmintis
Nes tu kentėjo už jautėtės myliu tave su jumis gyveno
niekada mylėjo kitą , kuris pabučiavo į matėte jus ateiti į
meilę , kuri bus visada prisiminti , niekada nesijaučiau
taip daug kančių nieko labiau linkę mirti už jus per mane
jums rašė , kad aš kentėjo ir mirė, ir niekadajums kada
nors tiesiog jaučiau prarasti.
Meilužis ir tam tikru momentu atrodė šiol tik vieną dieną
nuo kažkas jau meilužis meilės.
Pamąstymai
Laukiama kažką gimusio veidrodyje yra man ir mano
atspindys atspindi tik kaip gera, o ne tik jos įvaizdis taip
pat buvo perduotas šis paprastas atspindys be veidrodžio
.
Išvalyti naktį tamsią naktį taip aiškiai , kaip aušra , kur
kampai pagal savo žavesio taptum kaip tikrosios švilpimas
paukštis, skrenda ir visi siekiame laisvės .
rašymas
Aš ... irdaugiau gerai, kad gali turėti tam tikrą vaidmenį ir
rašiklį nenugalimas ypač siekia tik minties
Perdavimai
Mirė !Taip, tai buvoiš galoiš voltfasas be kartumo
pradžioje , bet be švelnumo buvokelionė nepadarė įvaizdį,
ir be drąsos priešintisir mažiausias aukščiausios atėjo
laikas palikti ar pasilikti šioje vietoje , įsivaizduodamas
viską ir niekoKartais jis išėjo ir iki galo apačioje , kad sako
nereikia bijoti , nei drebėtikelionė turi grąžinti šį pasaulį
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pasinerti į grožio gylio , kad viskas, ką turiu , yra viskas ir
visi , noriu nieko , už kai paliks nieko užtrukstai, ką aš
maniau .
Abyss'm bedugnės , kuratotrūkispabaigos .
Palaukite ir jis rode gerai, norintis ir nori šokinėja ,
praleidžiant ir rūkyti buvo vaikščioti be przewijanie
paskirties nerimas priklauso nuo amžiaus , nors visada
gyvena ansiosíssimo režimu laukia kažko , mes visada
norime kažką , viskas mumyse stovi kaip noriai netyčia,
kopėčios
Sėdėjau equacionei , betrezultatas nebuvo artitikimasi ,
žemyn laiptais ir tarp šviesos ir tamsos ir griežtesnius štai
jis noriai antra manevro yra liftas , buvę ir lėtai kilę
niekada kritimo.
ofisas
Ašara ,intuicija ar sunaikinimą , kad mintis yra gražusiš
valgyklų šaldytuvas gėrimas ir duoti vietos būstinėje ir
viskas tampa sotus ir didinga egzistavimą.
Nenori galų , baigiant , kad ji yra klausytis žodžių už
matėte tai siaubinga , kaip nugalėtojas dar nenoriu eiti ,
todėl aš esu ir aš trumpas
sol
Kas vyksta jautėsi nuliūdino aušros vieną kostiumą , kurį
gavote su sutemos gyveno , atgaivino ir atgimsta esu
jisgalingas Pn.
Atgimsta dūmų štai užuolaidos, ten jis yra gimęs be
pergamento renginio štai , tai buvo trumpalaikis irplokštė
nutolsta ir tik tik gyventi kitą gyvenimą už Paveikslėlis
paprasta pamatyti kiekvieną akimirką savo paveikslą ir
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atgimti
Domina
kvepalai,veiksnumas
kvapas
,
beprotybė
kankinimas minties be visų laisvojo giminaičio ,širdies
našlaitis ,vienos meilės skausmas tiek daug kitų, kurie
skauda išvaizdą ir žudo norą ir ilgesio sukelti tik
akimirkąšį kartą iš savo minčių , tikriausiai visi egzistuoja
ne tik kaip dorą įvaizdžio , bet dėl išvaizdos ar sąlyga
protą nemiršta tuo visos fizinės egzistencijos metu ir
staiga viskas užgęsta , arba gali atsirasti .
Gyvenimas miršta
Tarp gyvenimo ir mirties ?Ouch !Remissionem , jis yra
pateiktas ?Akivaizdus , kurie niekada nužudyti ?
Kiekvienas paliko gyventi momentą .Visi be išimties , kai
mirtinas manau, kad mes mirs greičiau ir tada mes
gyvename taip ,rungimosi juokinga
Leaver
Mielas draugas ... aš rašau per toli ...
mažai draugui ... Šio mano siela verkia
mano širdis galimybę ... atleisk man
mano laisvė toli ... prarado danguje
return'sa malonumas ... taip tyliai ...
mirusio ... atleistos ... paskutinį žodį ...

tu dingo ... mano
už jus ...!Paimkite
mano draugas ...
... Jūs paimti ...
Tyliai ,pusė-way į

Broken
Jei išgaruoti man mano siela , nieko liktų paslaptyje plius
šiukšles , pamiršo fantazijos.Atsirado iš Subversion plūdės
tinginiauti kitą akimirką , ypač .
būti
Garso ,burnos širdies ,švelnus prisilietimas,spalva viena
svajonė malonumas per akimirką , beviltiška unikalus ir
įkvėpė iš aštrumo be atstumo be jokių apribojimų pjovimo
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kovoje už vaizduotės , kad jauniklį kraujo vaizdąraudona
ir uždegimas pagal prasme skausmas, ji neturi galvosūkį ,
bet realybe , viziją .Kaikiti gavo kartu ir mes manome,
kaip jį patvirtinusio ir skatinant išvaizdą egzistencijos ,
falsifikuoto , o antrojo ir veidrodinį .
Iš visų skauda jaučiu, kad aš priklausau kažkam be
baimės užuojautos , crazy , šaltas ir tyras sielos be
dabartinės mazgą, bet persipynę ir vieninga , į vieną pusę
, paskutinę valią ir turi , irpabaigoje niekuo ...
nebuvimas
Jei jutiklinis ir pamatyti savo pasaulį , būtų nešvarus , be
mute touch jautrumo , bent jau mano, kad kažkas
pranoksta mano realybe.Mano liūdesys yra paprasta, kaip
visa laime pasiekiamo kaip nepasiekiamas.Magija , be
ironijos per dieną jūs sakote, liesti mane jaustis , kaip jūs
žiūrite į mane ir pamatyti , kas aš esu , o ne tai, kas aš
būsiu šalia tavęs .Degančiu degtuku deginimas skausmas
man tos baigiasi, kai visi dega .Niekada paėmė jus , pagal
jumis , kaip pasakyti, kad sergate , nes jūs niekada paliko
jį ir žinoti, kad tave myli ir visada mylės tave ...
skaičius
Aš myliu tave dažniau nei tie, kurie mano širdis pabūti ...
Aš iškvėpkite | Jūs įkvėpti jus | tuo pačiu oru | mylėti
Aš visas spalvas piešti savo pasaulį ...
Man, Jums , ir tiems, kurie mėgsta mane
vieną kartą
Pasodinti root mano širdies šiandien, šis medis
Tai

vadinama

meilė

kada
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nors

gyvenime

gali

būti

suplėšyti , nes jis gyvena manyje
transformatorius
Blizgus jėgų pusiausvyrą , kad paversti realybe.
Elektrinis
skydelis
universaliųjų galia.

kontroliuoja

padėtį

ir

poilsio

saulės šviesa
Šviečia žarnyno
Užtemdyti žemišką prigimtį.
Šviesos šaltinis patenka kaip
kadgyvenimo ir šviesos šaltinis .

lašai

ant

žemės

,

švyturys
Nuolat ieško šarnyriškai judėjimą anomalijų .
mirties bausmė elektros kėdėje
Triukšmingi nervai Blink su širdies elektros srovės .
elektromagnetinės bangos
Ateikite ir eiti į signalų mintis aplink bangų ratą.
elektra
Veikia per mano kūną tai dabartinės , kad mane priartina
prie grandinės bangos
Elektriniai pulsas
Aš sukrėtė elektros impulsus cirkuliuojančių režimą.
Tiesos šviesa
Intensyviai šviečiaTiesa , kai atrado impulso .
užtemdymas
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Callan yraiki balsus kankina šviesus jausmas viduryje.
Žvakių šviesa
Šviečia skausmo
Ištirpsta vaškas Sukauptas .
Elektriniai durys
Atviras švelniai liesti , bet uždarant neturi laiko atidaryti .
Motociklų grandininis pjūklas
Iškirpti su
energijos .

ryškia

neapykantos

šaknys

tamsiosios

electrocuted
Electrocuted ryškioje dūmų išvalo atmintį.
Elektromagnetinis neramumai
Spiečius į neramius begalinis electromagnetismos protus .
ray elektryzującą
Kaip elektryzującą energijos šviesos , kad paralyžiuoja
mintis.
Diabolical žibintai
Kiekvienas būtybė turi velniška elektryzującą šviesos
blyksnius .
Mirksi
Mirksintys šviesos kamuojančios mane
Iš nepertraukiamos grandinės praėjimas .
artimosios šviesos
Nepermatomos

žibintai

apšviečia
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Svetima

būtybių

artimosios šviesos .
elektros laidais
Laidai eina per mane kūno energingas energijos.
10 elektrinė grandinė
Subo ir pažangos į 10-ojo kontūro ir yranepaperkamas
dingus elektrai .
Elektriniai rudenį
Elektriniai sumažėjo dėl ekstazio ir jausmus žodžiais.
Šviesos supjaustyti
Aštrūs ir ryškios aidai ,
Šviečiantis šviesos greiferiniai balso pažeidimo.
Žaibas Tamsiai
Mirksi užtemdyti į paklydęs būtybės su akių orientacijos.
fluorescencija
Žydėti ir kristi nei perkūnas visomis kryptimis ir prasmių .
" Ofusculência "
Auskarų žaibą užgožti kito pramoginių pojūčiai ir atrodo.
įkaitimo
Kerta lankai giliai savo sieloje , turinčių elektrodą dinamiškas ir kaitinamąsias sukrėtimus.
Electrocutáveis
Kaip užuominą kala man jausmų , kad reikalinga stipri ir
ryžtingai šviesos neatitikimai .
Saulėlydis nebuvimas
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Wrap mane švelniai
malonumas su žaibo.

aukštos

šviesų

mano

švelniai

prisiminimas
Absorbuojamas susitarimą dėl giedrą dieną , aš rengiuosi
išeiti iš tamsos ir šviesos galia, bus paskirstyti galią ir
energiją visam constelar bendruomenei.
Grasinimas šviesos
Grasina šiuos gydyklos žibintus, mūsų kankinti ir tegul
numatyti pavojų.
Naktinis šviesos
Tai šviesa, kuri lydi jus Bukolisks akimirkas ir negali
pasipriešinti baugina jums paslaptį .
Raudona šviesa
Intensyvi raudona šviesa , tuo trukdant greitintuvo nervai
.
šokas
Zarpares šokas ir teršalų protai be impulsų iki paplitusių .
Įmonės Šviesos
Apšviestas kas neatsitinka ir nė viena bendrovė jaučia
šviesą.
perkūnas
Perkūnas sumalkite ir sudužti alkanas garsų malonumo .
Galingas šviesos
Galingas apšvietimas pasmerkti kitų gyvenimus , kad
švietimo sistemoje balsus
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spinduliai
Kaip galingas ir lacerating spindulių, supjaustyti ryšius
neįmanoma susieti .
artimosios šviesos
Nustelbė suvokimas, kad prasiskverbti gabaritų šviesos
spinduliai .
Ryški šviesa
Intensyviai apšviesti juodos šviesos rūko
Kosminis šviesos
Kaip skverbiasi ir giliai kosmoso , kad atleidžiama
užmaršumas sielos .
Maitinimo šviesos
Gydomąja galia šviesos apšviestas man Priežastis gijos į
neviltį apyvarpės , esu dėkingas .Šis lengvas vadovaujasi
mane dabartinės ekstazio kasdienio gyvenimo pusę,
šviesus mane serga ateitį ir neprotinga tada taip perkūnas
iki skerdimo mane ir mirksi kaip atėmė Dynamite mirtinų
malonumu.
Taigi taip šviesos ir judėjimo tai išgydyti mane ir paliko
kalorijų širdį griežtumo ir tikslumo išgydyti.Aš nežinau, jei
tai šviesos apšviesti mane paskutinis , nes aš bijau, kad ji
neturi šviesos paleisti energiją.Taigi , yra du poliai , du
energijos kraštutinumų.Ir aš kaltateigiamas ir gydymo , o
nejuodas ir klaidžioja .Ši šviesa ateina iš emocijų ir
racionalumo nedelsiant ir impulsyvus prieblandoje
aiškumo , be pereinamojo laikotarpio ir nepermatomas
pojūčiais , o ne integruotas jausmus ar prikalti .Šviesa yra
stipri, intensyvi ir sudeginti visus savo spinduliais , kurie
ją priešinasi , prisijungti prie šviesos, pojūčius .
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Nebus impulsyvus energijos ir jėgos , patraukti talentą
turite ir stiprumą , kaip smarkiai mėlyna ray ir ventilaste
karšto mirksi patyrusių ir ne kenksminga ir sparčiausiai
plintančių mintis , kad persekioja mus , kaip šešėliai be
šviesos , kad pamaitinti .Taigi noriu pasakyti, kad yra
šviesa jums ir yra griaustinio , audrų , energijos ir šviesos
iš esmės aišku, šviesa ir grynas jos dauguma primityvios
formosugnis, ugnis, kerta su mumis ir maitina mus , o
kartais
dega
mus
,
todėl
yra
gyvenimas
padarėpereinamojo laikotarpio ir oponentai žibintai prieš
priežasties ar jausmą energijos , kad suteiktų mums jėgų
ir gyvybingumo iškęsti savo silpną smūgį ir be prievartos ,
kad priekaištų ir rasti pasiteisinimų priežastys jų
dalyvavimo , nėra šviesos be energijos ir viskas turi
energijos,viskas turi savo šviesą ir judėjimą ir srovę , tai
yra pati, bauginanti ir dažnai susiduriame su keistais
mokesčius , kurie nesupranta , nes jie nėra Anulējošs
nedrįsta susidūrimas su kitomis energiją, bet bandyti irtis
savo šviesą , tačiau jiyra ir kaip ji atskleidė infiltratai
žvilgsnio pojūčius ir rodo mums aiškumo minties per laiko
tylos , ir tyli , nes sukietėja nuomonės ir naudojasi
nešlovingo negalią , kad kiti praeiti pro neigiamų arba
teigiamų energijų,Bet tai yrafaktas, kadšviesiai mėlyna
ray bauginanti , tačiau pripažįsta, kad energijos , kas jį,
jei norite atlikti ir kad šviesos greitis ,tiesioginis , antra ,
dėl laiko dalį , irlaikas yra momentinis taigi ten bus jokių
gabalaisistema taip patlabiausiai juokinga elgesys , nes
kiekvienas žmogus turi teisę į energijos teigiamas ar
neigiamas poveikis .Turėti lacerating poveikį juoda Faíska
atsitinka neutralioje poliaus sveiko proto ir beprotybės
vykdo energingas energijos ir alkanas malonumo ir
šviestuvo , todėl aš jums patarti naudoti savo energiją
turi būti pasiektas iki šviesos ir esbaterá deginimo
šypsenai pelenų,atėmė šilumos , tačiau pasiutęs , kai
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maišomas .Iš kito kvadranto turi Blue Ray su nepaveiktas
minties Kalėdų ir pabrėžė, medžių šviesos , kurie veda
mus į išsiblaškymas .Mėlyna Ray žino savo kelią , kryptį ,
gaires ir sprendimas turi rėmo energijos ir fotonus ,
galimas trumpasis jungimas , bet akivaizdus ir impulsyvų
visada juda šviesos greičiu , bet ne mėlyna ray .Būtent šis
perėjimas energijos , su kuria susiduria pragmatiškai
energijos , bet ne perdėtas obstrukcinė kad išvengti mus
nuo gyvenimo fotografiją , Thunder išmaišyti ir
akivaizdžiai paveikia garso banga , kuri gamina
viršgarsiniu greičiu , bet ne kaip galingas.Kaip tiesioginis
konfrontacijos ir priblokšti ryškių žmonių sustorėti
nepermatomas žibintus, iškreipti , kas yra tikra ir atrodo
nerealu , bet yra fiktyvūs žibintai taip pat jis
yravaizduotės šviesos galios .
Mėlyna Ray
Įsiutęs Mėlyna Ray įsiveržia man būti liepsnojančios
energijos, kuri teka per nešvarias porų prietarų ir
netolerancijos , kad ši mėlyna žaibas bus streikas .
Lazerinis šviesos
Tai lazerio šviesa skverbiasi ir nepastebimai prasiskverbia
įnematytas ir nepastebėti.Taipsichikos ir magistro šviesos
prielaidomis nesusiję su kryžkelėje savo psichinių
.Nematomų ir nekenksmingų priežastys per savo šviesų
siurbimo minčių ir išankstinio nusistatymo su nuodais
turėti nuodus ir jos priešnuodis .
Stogo šviesos
Tai dūmų persmelkia apie slaptas proto skudurai
prisiminimų atšauktas palaidi vadovų kryptimi ir veiksmo,
veiksmų šviesą , kad variklis, atvėsina į pasiutęs minties
lėtai ir nekoordinuotai massificador čiau žingsnį.Auskarų
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vėrimas į laisvalaikį yra entuziastingi ir platina smegenis
ir įdomių žibintai Deambulante maitinimo tinklo dirgiklius
.

Šie prisiminimai , kurie šviečiamieji palėpėje amžinai , o
kai kurie yra visada atvira ar uždara ir skrynios .
žaibas
Šilumos ir tamsėja ir tampa nejudrus ir tylus , bet
asortimentas ir triukšmo , kai tai atsitinka yra dusulys ir
didžioji , kad užkrečia pyktis gyventi ir būti tarp kitų
šviesų ir apšvietimui ar netgi paprastas, bet ryškus
trumpalaikis tamsoje Atodūsių ir pertraukųdaugiau
elektryzującą tyla .Tai žaibas išvalo savo sąžinę pažymėtą
išleidžiant iškalbingas ir dejuoja , kad nuosėdos veiksmų
negligenciador jausmą turto bus galimybė tuo metu krito
kitą žaibais šiame pasaulyje.Šviesiai pilka pelenų , kad tai
ženklas šildyti laukinius ir stiprius lygintuvai tikmušamas
esate užsikrėtę paskutinio šviesiai pilkos ir visur ateityje ,
kad nėra pamiršti ir to maišto jums.Iškirpti iki
neapgalvojus ir propaguoja lėtai atsukti ir effusively sakau
jums kontroliuoja tave, ir meta į šviesos šulinio , kad
nuskęsta atminties šlapimo nelaikantiems žodžių ir pilant
savo troškulį šviesos .Be šurmulys yra rusenantis žarijas
magnetiniu įstaiga, švilpukai ir mirksi širdimi deginimas
su troškimas kažko , vyriškas ir vyrišką arba moterišką ir
jausmingą tada ši dviguba įžeidimas jums charakteris kaip
dviguba asmenybė , kad nėra duoti net į vieną pusę arbaį
kitą.Tai šviesiai pilkos šilumostamsus irpaviršutiniški ir
turi savo šilumos apsaugos lietaus ir prarijo tą plitimą
visoje žemynuose ir nesenstantis erdvėje.
Be malonumo šviesos
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Tai šviesa, kuri įsiskverbia ir suteikia mums įžvalgų
prabangus ir veda mus prie daugybė malonumų slegia ir
nerimas chemijos sėdimas malonumo , bet ne traški , bet
spausdinami naivus svetimų veidų malonumo , kad
apšviesti savijautą ar jausmų ar emocijų,Jausmai , kad
jums jaustis malonu apakinti ir šviečia ir mažina
susitraukimus jaučia malonumo perteklius, šis perteklius ,
kad nukreipia mus į kitų pojūčių ir malonumų .Malonumo
gimimo vystosi ir minta priklausomybės kad nebus
Trauktis ir neturi judėti ir nesuderinami Crazy malonumas
neigimo plaukus.
Hypnotic šviesos
Klaidžioja jaučiamas šviesos hipnotizuojantis liudytojų
jausmus , kad pažadas priklausomybės norą , kad šviesa,
kuri veda mus į racionalizuoti ir manau, kad yra lengvas
veido.Nes mes esame linkę be kredito ir be skolų ,
sustingusi
kaip
hipnotizuojantis
gyvenimo
transcendentinius būtybių, atsiduoti į hipnozės pramoginių
šaltinių.Spaustuvai , kad tai reivas plaukai ir antakiai
kraunamos kuklumą ir tinginiauti .Šią šviesą , kuri veda
mus į naujus iššūkius paties minties skirtingų reakcijos
transcendentinė , šie Insane ir grynas reakcijos susiduria
grynas noras turėti šviesą jo galia turi būti šeriami tai ir
lemia palaidų akmenų , kurie ateina kartu kaip
moliošildymo .
Ryški šviesa
Intensyviai
,
kad
šviesa
yra
padalintas
tarp
susvetimėjusios įstaigos iniciatyva ir vibruoja tarp dviejų
lengvai būdų, kaip gyvinti , bet be jokios elektros
energijos tiekimo , yra savarankiškas ir lieka liūdesio ir
nerimą sisteminės hipnozė , kad maitina ir stiprina .Bet
sąmoningai
yraintensyvios
šviesos
užgęsta
ir
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savarankiškai perduoda tuos pačius įgaliojimus išjungtas.
Psychedelic griaustinis
Psychedelic persipina su perkūnija drąsus triukšmo , kad
parama ir pagerinti anomaliją , kuri ateina iš to, kad mes
, kuriems taikoma ši trovoa- psichodelinės .Na čia
spinduliuoja nuoseklią šviesos be įgaliojimų ar svarstyklės
, kad būtų tikuž Juodasis griaustinis anomalijų pretekstu ,
kad į varžas perkeltų ir grunto į keisčiausių ir gilaus
jausmo priežastis absorbcijos nes ji užgęsta , asortimentą
ir judabejau slaptos , atrodytų pasaulis psichodelinių
žibintai skriausi kam jis , jei norite pergudrauti , ar
mėgautis malonumais išskirstytos nudažyti nukentėjusia
pasvirusių spalvų sustingęs , nenori sukurti arba tik
indulgencija .Alsuoja į fragmentais fragmentiškai tiesų
minties dvasia yra tie, kurie įsivaizduoti kitą pasaulį ,
atokiau nuo trikdžių , kad dirginti mus , kai mes subraižyti
akis , arba tiesiog mirksėti .Šis judėjimas pasitraukė
sujudinus švytėjimus ir purškimo tolimas ir pamiršo
protus paprastas faktas yraužimtas arba džiovos .Thunder
psichodelinio ir diskai toli dvasias be jų išpažinti , kaip yra
, yralygiagrečios realybės gandų ir nelankstumo kaip
baidyklė , ir niekas čia valgo keistas asmenybes ir
slapyvardžiai jau turi , nors yra iš tikrųjų.Taigi visa tai yra
nerealu yra nesenstantis istoriją , tačiau nieko , bijo ,
bijo, kad deports į 5 matmenų, POLIGONAS ir linijinių
horizonto , bet nėra tikėtina ar net jokie bruožas , šis
bruožas
yra
tai,
kad
pusrutuliaiirtranscendentinis
aukštinimas maniau .Nėra gėlės, auga gijų abstrakčių
idėjų , kodėl taip simboliai gimę impulsai kada nors matė
, ir puošia , dirbtinė judėjimų ir tinkamumo metu , bet
viskas supažindinami ir minimaliai skaičiuojama .Nėra
skaičiavimai perkūnas yra realus ir nenuspėjamas , kad
yratikras spontaniškumas , kad yra absurdiška galvoti
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apie bet kokio kito šaltinio energijos Psychedelic .Grind ir
sumalkite su senų laikų galvas ir turi desvanecestes
geltona lapai ir valgyti bibliófagos ir be atkaklumo
įbauginti pasenusią atmintį ir padarė padirbti ir jo
priemonė.Apsuptas matavimo aparatą Jie sveikina
Abisinijos rotulantes ir juoktis iš Abisinijos griaustinio
.Atsižvelgiant į praeityje ragink , kad tie, kurie gyvena
praeities šviesos , tie miršta iš anapus įsiveržti žymūs
dangaus kūnai iš tiesų atsitiktų ,nedelsiant .Bet visa tai
šviesus klausimai , daugiau ar mažiau ryškios šviesos ,
bet energijos spinduliuotė , kurios nėra suderinamos su
praeitimi , netAnkstesnis mo- mento .Pastarieji žibintai
taip neišskiria kenksmingų spinduliuotės , bet ne užgožti
jokios šviesos ir spinduliavimo šviesos, kad nori uždegti
bet kuriuo metu , pagreitį ir šiuo metu.Dėl praeities kerta
su dabartimi , metu , pagreitį , antra ar frakciją , tačiau
neturi įtakos jo energijos galia arba jo šviesumas .Todėl
mes visada laiku galinga ir aiškiai atsižvelgiant į ekstazio
srauto , kad gabalai vėjas į veidą malonumų iki tol neteko
sėjomainoje, ketinimus aplink daro šviesą ar nušvitusį
savijautą malonumo , nes svarbu yra tikra,galia
arbaįtampa intensyvus srovė sukelia elektros impulsą ,
kad tiesiog laukiu savo praeities , mažiau intensyvios
šviesos , radiacijos iš praėjusių gyvenimų šviesos , bet ne
vadovauti šviesos principas paskatinošviesos impulso
judėjimo demaskuoti , gyvenoantrasis fotografiją ,
tiesiogpaprastas paspaudimą ir pasiruošę pasiūtas kartaus
šviesos ir surasti pavojingų ir degančių žvilgsnių pavydo ir
neapykantos , kad tiesiog nuskaityti aplink žibintus
praeities ir kabintis į dangaus kūnus , kurių spindulių.Na
spinduliuotė yra spinduliuotė , ir tai yra užteršimas, taip,
kad nieko stipresnis už šviesos savo šviesos tuo metu ,
visais atvejais su visa srovė be spinduliuotės , nes nėra
šviesos yra stipresnis už kito , ji yraspinduliuotės
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reikalaso ne pas mane su šiais įgimtų šviesos , nes
kiekvienas iš jų turi savo tyrą šviesą, ištroškęs valią ir
vaizduotę ir grynos energijos plėtrą ir kūrimą.Šviesos
magija , kad turi spalvų jo šviesoje , atsispindi atspalvių
geltonos saulės energija.Iš tiesų nėra daug šviesos, ten
yra tik likutis ir subalansuota egzistavimas židinių į
Uprzedmiotowić kas neatsako peržiūrai.Taigi nėra reali,
yragalinga ray vaisius, aliuzija mums žinoti .Tačiau
spindulius , kas yra sąmonė ?Kas yra tikrai sąmoningas ar
nesąmoningas
štaibarjeras,
nėra
tikėtina,
kad
materializuotis už daug prasmės daryti ir suprasti, kad
visos vadovauja metu .Tai skilimas materializuotis
išankstinės barjerą ir sako, kad jie yra neįveikiamų srovės
, kai iš tiesų nėra realių kliūčių .Viskas yra taip
įsivaizduojama ir tikra, ar nerealus visi toje pačioje srauto
iliuzijų , sėdynės kitų alkoholinių gėrimų , kuris neturi
įtakos mums tiesos , nes ten yra , ar iš tiesų nėra jokio
skirtumo
tarp
troškimo
irsąmonės
visada
yra
šviesossąmoningas ir barjeras gyventikas - mes
pasiliekame sau , nes mes tikime, grandinėmis , bet čia
taip pat nėra jokių srovės ar impulsai , tačiau yra
įsivaizduojamas erdvėlaivių dangaus būtybės , kurie
gyvena kaip ji sako , atsižvelgiant į praeityje , balsų
dauguma , kad nusprendė , kadšviesa turėjo turėti
įgaliojimusarba priemonė , bet tada vėl kas jie kištis į
šviesą ,šviesos nevaidina užrašus į šviesą ir žiūrėti į savo
off .
Natūralus apšvietimas
Tai tik natūralu , kad tai aiškus ir natūralus apšvietimas ,
tai natūralu , kad atitiktų .Neatitiktis, bėdų , konfliktų ,
tarnauja kaip vos indulgencijas akumuliatorius požiūriai ir
problemos sąmoningai , bet ne taip giliai, kaip jie yra
natūralūs .Tarp natūralios šviesos ir yra minimalus šokas
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tada, kadnatūralus mus supa ir verčia mus jaustis ramiai
ir tyliai, nes viskas yra normalu ir natūralu.Oro , natūralus
džiaugsmas , kad mus supa , kad beldžiasi ir pabėga , o
ypač liečiant , švelnus prisilietimas tiems, kurie mėgsta
pūkinės lengvumo .
Branduolinė energija šviesos
Stiprūs energijos šaltinis spinduliuoja mums keičiasi,
psichologinius pokyčius, tada apsvarstyti nukentėjo šios
branduolinės energijos.Tai energingas šviesos energija
auga ryškiai poveikį transcendentinės būties mutacijų ir
kad iš tikrųjų nepatiria bet kaippovas smelkiasi mums
impulsus konfiskavo ir veda mus veikti.Boost šį dinamišką
ir aiškų sprogstamųjų spinduliuotės .Taigi , mes turime jų
energijos jėga viršūnę , bus branduolinės medžiagos , kad
teisingas ir Sutraukti šviesą neįmanoma , kad išbalansuoti
, nes ji yraforce transformacijos konspektas.Ir nieko
stipresnis nei ruožtu, šis pokytis , kad kelia mums ir
sustiprinti mus spindulių.
psichotropinių žibintai
Tarsi magija ar harmonijos jie žemės ir plaukti ir įveikti
šias psichotropines žibintai sparnus , kad sužavės mumis
ir keistis realybę būti kaip geras noras , bet jis tikėjosi
blogas ženklas , kai grįžome iš šio pasaulio , kur, kaip
laiko mašina nukelia mus tolinekilnojamojo aspektas ir
nukelia mus į fantazijos , nerealūs ar malonumų
pasaulį.Taigi yra ir trečias aspektas jutimo veiklos ir
tamsiosios energijos , žiūrint iš kitos proto perspektyvą
grėsmingas realybės deguonimi ir srauto psichotropines
žibintai įsitvirtina skirtingų perspektyvų ir apkūni
matmenų ir tobulėti tiems, kurie išlaiko atsitiktinis
epizodų .Nothing protestai tarp pasaulio tikrovės ar šviesų
arba dėl to, prigimtimi yra žibintai .
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perkūnas
Kaip kartaus nesantaika ir blizga , infuriates perkūnas ,
kuris maitina iš amórfica ir skaidrios šviesos maitintojo
žemę.Pabėgėliai iš dangaus kūnų kartumo jie pasirodyti
nenumaldomas pyktis sustiprėti šio lavos šviesos ir
valdžią .Nudegimai ir maitina būties šviesą , kuri leidžia
įsiveržti šių nepageidaujamų alpti tamsoje nesančio
šviesos ir niekšingas galia ir kad palieka acalorar iki
magma energijos griaustinio ir pagerina šviesos
laimę.Laimė šviesos spindulių nebūdingas būtybių būti.
generatorius
Meilė generatorius , generatorius , arba Meilės !
Kas kuras Tai ne virtualų kūniškas norą , o tai
emocionalus ryšys skaidriai pabučiuoti ir ištroškę kažko
gyvybiškai emocinės energijos ir elektros ryšių plėtrą.Tai
generatorius tiekia ego ir asmenybes su paslėptų veidų
kasdien atstovavimo kaip atsižvelgiant pusryčiai, arba
vakarienė , ar vandens , kad maitina dienos į dieną
energiją.Nėra kaukės ar lacerating mintys, enquadramo
mus iš tikrųjų meilės energiją arba neelektrifikuojant
energiją ir aštrių auskarų vėrimo ir atstovas atrodo meilę
ir vienatvę , kuris gyvena maitinau kabeliu , kad niekada
išsijungia , yra nepaperkamas galios meilę , bettiesa,
amžinai!Visada neelektrifikuojant norą ieškoti troškulį ir
kantrybės išrado dienos ir pasvirusių paviršių , kurie
atspindi nieko elektros terpėje yra laisvi laidai monotonija
.Rizikos į įgimtą variklio vaizduotės ir pradininkas realijas
, bet su užspringti momentinį kontaktą.Susisiekite svarbu
variklio gyvenimo variklis tai bus sutarimo tikrovės , o ne
būti , bet pamiršo kitų realijų beveik nepastebimas
sąmoningas noras , bet tai yra !Yra visada yra į galimybę
nedelsiant prasme , todėl žiniasklaida negali būti
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vandeningas , bet skaidres žiniasklaidoje meilės
generatorių minčių ir turimus išteklius;apie meilę
generatorius visada sėlinant ir bet kurios kitos ne
virtualioje aplinkoje ir kontroliuoja tai labai yra iš
pataikavimu , tada negali perleisti sau malonumą jis
generuoja ir proliferates šiose vis dabartinių veidus sielos
gabalas , jūs visada norėjo užgniaužti,Nes negali parduoti
bet kokį energijos gabalas , nes energija yra vienas ir
daugiakultūrėje
savo
prasme
pasitenkinimas
,
pasitenkinimas , kad vystosi įvairios realijas , nes mes
esame virtualus ir įsivaizduojama , tik kitais buvimo ar
veidrodį paslėpė naują reguliavimo energijądvasia
energijos neutronų , kad jie yra tikri gyvūnai šviesos
.Drakonai šviesa gali įsižiebti !
elektra
Ši srovė, tekanti per mus ir atgaivina kasdien suteikia
mums jėgų ir MIME blizgus ir paklydęs būtybes , taip!
Walkers , nes ji gali būtišviesos ar nedarbingumo ir
sveikstančio priespaudos jėga, įžeidimas dualistinė ir
slegianti tikrovė.Ne Abatas jus apie tai dabartinių
neigiamų polių patekę į pasąmonės ir sumažinti didelį
skausmą kritiškai ir opozicinio asmenybės , maitina jums,
o transcendentinį realybės ir pozityvumo anti chemijos ir
cheminės finansuojančiojo grandines nuo naujovių ir
pasiekimų, suformavimo šia dvasiakuri negali būti
perleidžiamas kaip atitinkantį Ridas pasiutęs tiektuvai ne
malonumas, bet tempia protą magnetinių bangų minties ir
perdavimo tai.Minčių perdavimas yra realus ir Magnetizing
ir plėtoja grandines ir niekas negali paneigti šios plokštės
turi dabartinius plinta nesenstantis oro pojūčių ir
malonumų engiamųjų , nes mes visi pradeda Beta
adrenoblokatoriai išorės energijos , bet kad padidinti
mūsų troškulį gyvenime.Todėl šie impulsai veikia mūsų
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mąstymą , o kartais atsitiktų ar plėtoti konfliktus minties ,
bet gali atnešti elektros laimės, kad vartai jaudulys bus
išorės realybės.
Mėlyna šviesa
Sukėlė stiprių emocijų mėlyna šviesa kerta tiltus ir laiptais
ir infiltratai jausmų galią, kuri maitina ir stiprina šį galimą
Witty .Džiaugiasi savo ultra jautrią sijos grožį skaidrumo
iškalbingas draugystei , kad ieškošiek tiek daugiau
mėlynos, stipresnis , intensyvesnis ir vystosi mus
žvaigždynų Gilia pasekmių jausmas ir yra svetimi šiame
antžeminės bangos.Ši galia veikia įstrižai protai neteko
jausmas gyvena atspalvių mėlyna, turkio , turinčių įtakos
gilus ir ilgalaikis draugystę , ji vykdo sau stebuklinga sijos
beprotybės ir nori mėgėjams reto grožio ir tonizuojantis
mėlyna.Iš prieblandos intensyvumo temas ji vystosi ir
perduoda energiją ir šiltas apsauginį blogio ir džiugina su
agoniją ir tylos , ne, nekaukė, eludes ir užsimena mums
abstraktaus mąstymo , ji yra ganastiprus mėlyna šviesa ir
stiprinimorealus ir įsivaizduojamas malonumas, bet jis
veikia ir kurie visada daro jai judėti ir baigsis ribas vidinės
ir patvarus draugystei .Ji įsimyli ir kaip , kad neteko proto
, bet tarnauja maisto emocijų , ateina ir atneša malonumą
ir geismas džiugina , kad malonumas yra kalorijų ir
įsiveržia viską irįspūdžių Frenzy šio mėlyna šviesa , kad
atsigula ir Rolls abrocha sunuo ardančių su laiku , tačiau
neišnyksta šiame ateities energijos kaupimas, ty visada šį
apsauginį
šviesą,
kuri
neleidžia
mums
išvystyti
nekontroliuojamos ryškiai malonumo lygį pateikti .
Maitinimo laidas
Aktyvios potekstė nerimo eina per institucijomis, per
elektros kabeliai vilties tiektuvai ir kažką naujo ir
nuostabios kad palieka statinius judesius , bet su greitu ir
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pageidautinas .Paralyžiuotas judėjimas,įtempimas pakyla
formavimą ir jų kūrimą kontroliuoja ir išmatuoti judesių
žemyn minties laiptų kuris jungiasi mums tarpusavyje.Ar
tai kopėčiomis mintys , kurios mes priskiria elgesį, veidus
ir judesius ir sistemą mes, nuleidimui ir kilimo iš
gyvenimo akimirkas ,šviesos maitinaeskalatorius be
sustojimo , pateksite į realybę, kad vyraujančios sek
beprotybė.Xxi , energetikos, magija, kostiumai, visi su
akivaizdžiais harmonijų , bet saugokitės laiptais , ne
kiekvienasgyvenimo eskalatorius , yra būtybės, lipti
laiptais , kad pakils , o ypač tą palaiko tai, kad
pakankamai , ar taimaterijosbalansas .Galios pusiausvyra
yra svarbus judėjimo pusiausvyros ir nukrenta ir pakyla į
kiekvieną būties lygį, tačiau ne visi nusipelno eiti arba
paremti mus lipti , pastangų ir atkaklumo yra raktas ,
tada pakelti save į aukos dvasios ,be traumų ar stotelių ir
ji paims jus į mąstymo būties šviesos.Nėra išorinių jėgų,
kurios gali duoti pusiausvyra , žingsniai yra kietas ir
šeriami kabelių vilties atvyksta į svarbiausių elektros
kabelis gyvenimo ciklą, energijos, kuri maitina žemę.
Šnypščioji šviesos
Cai ir burbulinė , skiedžiamas ir plečiasi į šviesos šakojasi
neįveikiamą norą , tai iliuzija šnypščiosios atrodo visa
šviesa, kuri tada byrėti , kai susiduria su išorės
realybės.Aprūpinta blogybės ir padirbtų atsitiktinis
beprotybė šnypščiosios noras kaip meilės plečiasi ir
neužterštą , užima visas mintis ir leido dominuoti ir būti
valdinga , taiatgaivinti energijos, burbuliukams kaklo
keitimo , kad eina,šviesos kiekis yra ten.
Lit dangus
Nieko stipresnis nei noras pasiekti tobulą pusiausvyrą
ryškios dangaus , nes jie yra žvaigždės , kad jums
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gyvenimą ir pereiti mintis ir idėjas ar net norą į
betoną.Nieko gražesnio nei danguje apšviesti constelares
energijos , kad kreiptis į nuolatinę sąveiką tarp
žvaigždžių, ir žvaigždžių galia yra unikalus, kaip aš sakau
nieko stipresnis už sielos su šviečiančiais dangaus valia ir
noras kaitos ir sąveikos ir ryšįžvaigždės Valdzināt mintis.
Energijos nutekėjimas
Tai gąsdina mane, kaip energijos išnykti dūmų be ugnies ,
ty nenorėdamas interpretuoti COS realybės žėrutis .Esu
nusivylęs,
kai
gyvybinė
energija
yra
slopinama
apgyvendinimo
ir
kristalizacija
jausmų
neabejotinaipolitinio korektiškumo kauke .O siela grynos
energijos paverčia jus į magijos ir skrenda protai , kurie
neturi impulso srovė realių faktų ir keisti dalykų keičiasi
veiksmus ir ciklų , už kurį visi praeina ir plėtoti , bet
niekada baimės būdu irkad sofridão jausmus.Išlaisvinkite
save ir plečia sergate , ypačgyvenimo mutacija, šį
pakeitimą , kad diskai su mumis.
Šviesos gyvenimo
Fliusu aistros beprotybę .Kodėl instinktyviai myli ir nori
būti mylimi aistras ir nusivylimus atverti keletą iliuzijų
.Suklaidintas ir myli mane dėmesį ir sutelkti visą tiesos
meilės metodiką , kad praduria jokios melą .Nuoga ant
žaidimo laukomylimas susiduriame tikrąją tapatybę yra ,
todėl reikia pazinti mylimaji reikia mumsgiliai sąžiningas ,
kodėl buvo mylimas ir dar yrabūtina dichotomija geros
skonį atsakyti ir myliu taip pat daroma prielaida, tai
dialektika1 + 1 = 1, kai logiškai negalima mėgautis
nieko.Taigi logiškai 1 + 1 = 2, teisinga, tačiauelgesys
nebus produktyvūs , jeirezultatas yra netechninis
kaklaraištis požiūrius ir vertybes ir elgesį apskritai , kad
ten
yravieninga
pozicija
viduryje
mylėjimasis
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.Suprantama ir tai yra tiesa tik šaltinis malonumo , arba
būti individualistai arba kiti veiksmai yra skirtas veiksmų,
tikrąją laisvę.Na, aš ne gyveno pakankamai įveikti šiuos
veiksmus , logiška ar nelogiška bus kriterijų daugelis iš
jūsų, aš noriu būti visiškai tikri , kad aš įsivaizduoti, man
užpakalį laikas nuo laiko , ir šiuo metu yra beveik
asilaikaip toks , yra gana dirbtinis asilai , kas apgauti , bet
kas iš tiesų proto kyla kartais šį vaidmenį, imtis savo
išvadas.Nesu čia , kad , beje apie Follies turi baimes , ir
požiūris , kad nereikia padaryti , nes kvailai tik tam
tikromis aplinkybėmis ir kai teisiami kiti, ty dažnai
priklauso nuo " buveinių " .Nukreipimas kai šiais
argumentais , tada aš noriu pasakyti, kad esu pamišęs ,
aš manau, kad patiko daug žmonių , taigi , mes niekados
nepasisotina , mes norime daugiau meilės ir daugiau ir
daugiau ... kodėl tiek daug meilės siekis , kaip aš įdėti į šį
klausimą.Rekolekcijos sakydamas šiuos veiksmus , visi
laisvai įsipareigoti Follies meile , esame pažeidžiami ir
dažnai manipuliuojama .Norime tikėti , kad tai tiesa , kad
meilė , kodėl , nes mums buvo mylimas, kad jausmas,
kad žadina meilę ir sukelia gyvenimo išminties,meilės
aktas ir perduoda tą meilę aiškiai ir spontaniškai , noriu
pasakyti, nes aš turiu teisę būti mylimamnes tada myli
vienas kitą ir duoti šviesą į gyvenimą per vieną pastangų
ir kryptimi keliu be ašarų ar skausmo.Mėgaukitės
nuostabų yra ta, kad Jums pateikia didžiausią energijos iš
tėvų .Šviesos vaidina sijų , kad apšviesti saulės sistema
pati , patikėkite manimi .Niekada tolimoje horizonto
fiksuoja meilės šviesą , nes ji plinta per sąlytį , atgaivinti
skatinti šias energijas .Ir auga irlygtis yra 1 + 1 + 1 + 1
+ ..... = plius begalybė .Namylintis laukas magnetinio
pajėgų, viliojanti jėga ir pritraukti norą žinoti ir patenkinti
norą arba tiesiog mėgautis.
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Energijos asociacijos
Šviesa : šiluma: Saulė : Galia: segregacija : seilių :
bučinys : pasidalijimas: jausmas : džiaugsmas : šalis :
gimtadienis : gimtadienis : Amžius: Amžius: ištvermė,
atkaklumas : užkariavimas : auka : skausmas : Gydymas
: Medicina: sveikata: Gyvybingumas : Energija :galia:
impotencija : nusivylimas , sielvartas : praradimas :
galvos sukimasis : galva : Crazy Crazy : Ligoninių :
ligoninės : atėmimu : noras : noras : norite : pergalė :
pergalė : mūšis: karas : mirtis, praradimas išnykimas : ne
: vienatvė : mąstymas :kūrimas: išradimas : melas :
žiaurumas : amoralus : bausmė : bausmė : priekaištą ,
baudos : Policija: apsauga: Apsauginiai : stabilumas:
balansas: disbalanso : nenormalus : liga : psichiatrija :
pagalba: terapija : klinikinė : įpurškimas: slaugytoja :
morfinas : Narkotikų :iliuzija : nusivylimas : nerimas ,
nervingumas : Įtampa: kova : kova : kovotojas :
Laimėtojas : lenktynes: konkursas: adrenalino : baimė :
baimė : abejonių : klausimas: klausimas : atsakymas :
klausimas: smalsumas , susidomėjimas ;pasitenkinimas,
malonumas : Orgazmas : jausmas : sąžiningas :
atskaitomybė : kalta : kalta : nekaltas : Nemokamai:
laisvė: teisingumas: sąžiningumas : tiesa, nuoširdumas ,
skaidrumą : Nematomas : Nerealus : neegzistuojantis :
vaizduotė : kūrybiškumas, svajonė : miegas : poilsio :
taika :nuraminti : mesti: sTOP: ženklas: Symbol: Piešimo
: Pieštukas : gumos padanga: Road kelionės: Transportas
: Traukiniu: linija : Needle : pIN kodas: Siuvimas :
operacija: intervencija: kaita: Perėjimas : žingsnis:
mastelį : klasifikavimas : Pagrindinis puslapis :sąlygos:
žodžiai, frazės: dialogas: bendri Forumai: išraiška
demonstravimo pristatymas : Įvadas : preambulė : įvadas
: knyga: Lakštinis : Tree : gamta : Vėjas: Kondicionierius:
jūra: ugnis: žemės , saulės sistema: energija: šviesa :
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Galia: raymėlyna :)
Energijos renovacija
Gyvena nepasitenkinimą pasitenkinimą
Gerovė Šviesos
Aš visas spalvas , dažų jūsų pasaulį
paralyžiuoja šviesos
Kažkas nustos su mumis, jei mes norime tęsti , bet kodėl
sustoti , jei tai veiksmas, kuris skleidžiasi ir generuoja
emocijas, pojūčius ir dirgiklius , nes kai kas nors atsakys į
mus ir reaguoja veiksmų mano draugai, kantrybės ir
žvalgybos
suprastikitą
nesusidurtų
skausmą.Tai
yraklausimas
,
kodėl
nemokama
energija,
kuri
paralyžiuoja mus tarsi buvome vaikai neatsakytus .Drąsa
my dear žodisKad būtų teisiami ir kas busproto teisėjas,
kuris gali būti normalus ir nenormalus ... kas nors !Mes
visi turi tikėjimą, o aš turiu tikėjimą tiems, kurie turi
tikėjimą duoti , kad atvejai, susiję valios ir visažinis ir šis
noras , bet kaip arfa , kad užsimena ir eludes perduoda
skamba undinė su haliucinacinis aidų.Nieko daugiau nei
atsipalaiduoti ir klausytis turime dvi ausis ir vieną burną,
kad klausytis dvigubai tiek, kiek mes kalbame ir tyla yra
veiksmas , o ne naivus ar nekontroliuojamai , nedaugelis
atsispirti jūs pabandykite tyla gali būti net torturous bet
atsakyti į daug subjektyvių klausimaiir draugiškas tyla tyli
, bet gali veikti kaip puikus ginklas NORĖDAMOS
impulsyvumas ir nenumaldomas noras , kad nuraminti ir
klausytis klausytis tylos tavyje !
Jei vieną dienąAtstumas
Jei vieną dienąatstumas būtų naikintojas , baisu,
triukšminga, ar buvo negailestingai šviesus, gražus,
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spinduliavimo ir energingas ... Kiekvienas Ray , kaip
žmogui skirtingas savybes , skirtingas veikimo būdas ,
įvairių šviesos , ty kiekvienas ray /būti unikalus ir
išskirtinis .Na, jei vieną dienąAtstumas bent jau ji buvo
originalus.Kiekvienas ray turi veiksmų formą , nes bet
kuriuo metu žmonės, kurie dalijasi kartais kyla frakcijas
.Ar mes veikiantis šviesos / būti , mes galime pakeisti
kryptį ir tikslą .Dėl vietų ir pirmą kartą aš remtis Dievo
vardą , vieną dieną pasirodė , kad pokalbį įsitikinimus ir
tikėjimą su Korano pasekėjų , kuris man papasakojo tokią
istoriją
,
kurią
aš
aprašysiu
:
esate
žaidimassuteiktarankos ir aistringas prašyti Dievo palikti
jums didžiausią rezultatą ir paliko jums nusispjauti .Mano
brangusisistorija suvesta tačiau pagaliau išleido šią
informaciją?Tačiau be šios istorijos noriu pasakyti, kad
mes turime imtis veiksmų ir spindulys / būti veikiantis su
aplinka ir kiekvienas ridena kauliukus , su savo energijos
/ formos / elgesį.
Mokymai absolventas tėvo gyvenimo šviesa
Dėkoju savo tėvui šis įnašas mano mokymais , taip pat
...visko bitų ... tai, kaip mes ... mes susidaro tada, kai
mes esame dėmesingi gyvenime ... Tuo aplink mus ... su
jautrumu visiems
Atšvaitas šviesos
Aš reflect'm tiesiog pamišęs
Šviesus rytas
Kaip gera , kad pabusti mano pasaulyje, su kanarėle
dainuoti , žuvies plaukti ir medžio oksidantas .Aš jums
pasiūlyti savo bendrininkus : Kanarų pintos užburia savo
dainavimo .Smartie žuvų plaukimo ir skaidres virš
vandens .IrAmazonės bonsų , kad kvėpuoja ir įkvepia
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.Šiuo trijų blizgantis būtybių ir įkvepiantis mano pasaulyje
, aš turėti daugiaupasaulyje gaublys lango kai bendra
suma pasaulį , nes ji buvo prieš 20 metų , tikiš sąjungos
pavyzdys dar egzistavo rep .Tarybų Socialistinė .Turiu taip
pat dvi dykumos rožes , tiek sudaryta iš laiko grūdų
smėlio dykumoje , kad daro mane įsivaizduoti vieningą
pasaulį , pasaulyje yra šie rožės vieną savo pradinės
spalvos , kuri man reiškia atkaklumą , o kitas nudažyti
stiprių žalios tonaisimbolizuoja man vilties.Mano rašymo
pasaulyje , manau , ir jaučiu, tarsi ramiai .Be puikus šiltas
aplinkos ir šviesus ryte rašyti šiek tiek meilės sielą čia ,
kurie nori įsivaizduoti stipendijos rožę .
200 dienų su " vulgariai " maurų Filipe
Aš prabudau kitokia realybe , nei įprasta ir ištirti RAR
rašymo kursus per šią knygą būtų išplėsti savo gerovę.
Aš apmąstyti , kaip perdavimo minties ir prilyginti ją
šviesos , ir jo galia .
Kaip mes visi galvojame apie įvairių perspektyvų reikia
laikytis grandinę.
Siela yra apgadinti akimirkų.Kaip mes pažvelgti į save ne
visada naivus .
Energijos
plečiasi.Sudrumstas
nusižengimai yra įamžintas .

protus

baudžiamieji

Į sutartinai balsai skamba garsiau nei balsu.
Žodžiai yrameno išraiška.
Nuo šio taško bus įkvėpimas .Širdies plakimas turi savo
ritmą , kad plečia kraujagysles .
Represijos daroma paslapčia .
Viskas turi savo q .Visi mes galvojame apie blogį.Kartais
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jie mums užsičiaupti.
Mes visi galvoja.Prisiminimai ne visada yra.
Ne pratiques neapykantą , nes tai yra blogai .Ne visi
laikaitinkamu laiku galimybę.
Kartais tiesiog , nes mes kenčiame .Mes visi turime žodžio
laisvę .
Nieko daugiau sąžiningi nei tiesos.Turiu keletą raiškos
formas .
Būdamas gerai yra turėti pusiausvyrą.
Balansas
yraįprastas
ciklas
.Būdamas
yradisbalansas .Žmonės mėgsta komentuoti.

nervų

Mes visi turime grynumą.Saulė yraenergijos šaltinis .
Universalus pažinčių gimdo užuojautos .Nenormalus nieko
neįvyksta.Viskas pamiršti , kai mes norime .Visada yra
keletas perspektyvos .Labai mažai idėjos įsitikinimų .
Ten nepataisomai sugadinti daiktai .Visi yra taikomos
neteisybės .
Meilė yramalonumo šaltinis .
Visada tik ir saugomas.Yra žmonių, kurie nemėgsta
galvoti .
Sąmoningumo yražibintuvėlis , kad paaiškina mus.
Mes visi turime ydas .Kartais mes turime baimes.Mes visi
sako kvailų dalykų .Nemanau, rašyti visiems.
Mes visi turime kažką nenorime prisiminti , bet yra gera
žinoti, kai mes esame liūdna ir visada tai pripažinti ir
neslepia nieko.
Mes visi turime pažeidžiamumą.Mes visi jaučia kažką
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malonumą.
Kaigalimybė slypi atveria duris .Yra jaučia tikra prasme
vienas kito atžvilgiu .Niekas niekas , todėl turi visas teises
į blizgesį.
Draugystė visadageras principasdraugas yra dar vienas
savęs .
Sekite savo instinktą matoteteigiamas.
Mes visi galime būti mylimi ir mylėti mylime yra šviesos
generatorius .
Kai mes mylėjo turėtume gerbti , kad nuotaikos .
Tai meilė ir didinti gimstamumą.Visada su į sankryžose
žaidimai žodžiais.

atspindi !Užfiksuoti mokosi !Suimkite yra tiesa!Atlikite
save !
Aš esu , tu esi, jis , mes , jie!Mes visi mane !
Ir aš juos!Ir jie yra su mumis!
Ir galų gale , kas mes esame?Mes esame , kodėl mes
egzistuojame !
Mes egzistuojame , nes mes buvo sukurta !
Sukūrimas per dizainas!Šviesos gyvenimo !
Šviesos dizainasVaizduotė ir realybė !
Dualizmas tarp to, ką mes norime , o kas iš tikrųjų !Faktai
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yra interpretuoti realybę !
Realybės aplink mus !Būstas kur mes buvo sukurta !
Reiškia, kad paverčia mus !Perdirbimas / mutacijos !
Inovacijų ir pokyčių !Pakeiskite ciklų veiksmus !Perėjimas
etapas !
Pereinamojo laikotarpio kliūtys !
Įveikti ciklų ir įveikti sunkumus !
Sukūrė ir įsivaizduojami sunkumai ar realybė !
Sunkumai /
sąmonės !

problemos

sąveika

tarp

pasąmonės

ir

Sąmoningas ir pasiekimas !Sąmonės ir projekcinė !
Dizainas man !
Egzistencija !
Aš egzistuoju tik mes egzistuojame !Esamemane !
Pasaulis !
Pasaulis,aš pasuko į mus !Mes veikiame šiame pasaulyje ,
ir jie mums !
Elgiuosi pagal dalies jumis !
Jūs srovė juos!
Jiepasaulis !
Pasaulio žmonės !
Būtybės , kuriems yra ar ne !Gyvas ar negyvas !Gaminti
šviesos užfiksuoti šviesos !Šviesos energija !
Energijos galia !Power noras !Noras yra norinčių !Noras
tai yra tikra!
Visi mes galime pasiekti tikra!Nekilnojamasis yra faktai ir
150

elgesys !Elgesys yra veiksmų!
Veiksmas yraatsakas į pasaulio!Pasaulis veiksmų yra
transformacija !Transformacija yra pasikeitę!
Pakeisti tai yra tikra!Pakeitimai yrapastovus noras !
Pastoviai mes EnCalcE iš noro !
Norai gali būti užguitas !Ne
pasaulyje!Nepasitenkinimas !

viskas

norime

visame

Iš to, ką turime , o ne ten!Nėra nerealus !Ne faktinės
mintis
!Nėra
faktinės
nepasiekiamas
!Neviltis
nepasiekiamas !Neviltis kenčia !
Kančia , todėl yra !
Kas yra nepritraukia norą !
Jei norime ką ten nėra !Mes nepasieksime laimės!Laimė
noras įvykdymas !
Nevykdymo liūdesys ir nepasiekiamas norus !
Nepasiekiamas !
Gamina depresija !
Depresija psichologinė būsena , kuri nėra padaryta.
Neatlikta , o ne faktinės nerealus !
Pasaulyje yra nerealūs faktai ten!Pajėgos ir įvykiai, kurie
yra laikomi , kaip pasaulyje, kad nėra pasiekiami !
Ne pasiekiami dvasinis !Dvasinis yrabūdas jaustis man !
Mes visi gyvename dvasios !Dvasia / polinkis
Motyvacija kažkas, kad varo su mumis!
Impulsas veikti !
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Veiksmas kitiems !Aktas , veiksmų !
Kita juos , jie ateina !Aš vs juos ( pasaulis ) !Socialinis
pasaulis !
Mokymosi elgesį !Areštas žinių !Žinios apie tikrais faktais !
Ginklas žinių žinių !Perdavimo žinių !Tarp jų mes Pirmojo
pasaulinio !Sužinokpasaulis turi būti į jį!
Mes jiežinių pasaulis !
Mes visi turime šiek tiek žinių !
Dalintis žinios mokytis !
Mokymasis yra gyvas !Live bendrauti !Ataskaita yra susiję
!Ryšys yra bendrauti !
Interact yra veikti visame pasaulyje!
Remdamasi pasaulyje sukasi !Transformuoti pasaulį žinių
vystosi !
Evolve turi būti gerai !
Žinios žinant posūkis !Tekinimo
Daugiakultūris išmintis !

žinias

į

pasaulį

!

Begalinė išmintis !
Begalinė nepasiekiamas !
Būdamas protingas
pasiekti !Ar !

yra

utopinis

!Utopinis

yranoras

Ar yra vidinė jėga !
Vidinė jėga yra man !Aš pakeisti pasaulį !
Pasaulis yra transformuojama jų .Jie keičiasi pasaulis !
Kas mes keičiame pasaulį !Per priežasties !Priežastis
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teisingumas !
Teisingumas lygias teises !Teisės tik todėl, kad mes bus
man !Pareiga jų!
Mes turime būti sąžiningi su pasaulio!
Aktas su sąmonės ir nekilnojamojo pagrindu !
Veikdama su informuotumą nerealius faktus !
Unreal faktai vaizduotė
Imagination dizainasKas neegzistuoja yra sukurta!Kurti
galią vaizduotei !Gebėti kurti turi būti nemokamai!Laisvė
yra žinoti!Norėdami sužinoti yra žaisti !
Interpretuoti yra imtis !Paimkite yra įsipareigojimas !
Įsipareigojimas yrasandora !Paktas yra prisiekiu !
Jūra yra ištikimybė !
Lojalumas yra tiesa!
Tiesa yra viena !
Uno aš!
Mes esame viena iš pasaulyje !
Mes juos mes jums.Būtybės .
Augimas yra viduryje.Būtybė yra.
Yrarealus faktas.
Tai realybė , kad mes egzistuojame ir mespasaulis !
Pasaulio gyvenimo ir negyvosios būtybių !
Pasaulis tampa man ir jums, ir jiems.
Pasaulis vystosi !
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Evolve yra labiau nusimano !
Būdamas gerai yra turėti žinių !
Žinios yra žinoti !
Žinios patirtis !Pabandykite jis jaučiasi !Jausmas yra
žinoti!
Tik jaučiasi , kai mes patiriame ją !
Tik jei mes bandėme !
Parinktis laisvė patirti tai, ką norime !
Teisė, pareiga būti gerbiamas !
Mes nenorime , nežinau !
Mes nežinome, mes neturime paversti !Įgytos žinios !
Įvairios patys pasaulyje !
Jūs nežinote , norite išbandyti dar vieną klausimą man!
Užuominų piešimo ant savęs ir jų patirtį !
Yra klaidingi dalykai išvykstantys kitus patyrėme !
Ir tai yra sveikas protas , kad nėra gerai !Sveikas protas
išmintis gyvenimą!Išmintis gyvenimo !
Bendrai patirtis !
Įgytos žinios !Per sąveiką , bendrauti transformuoti yra !
Pasaulis yra sąveika !
Mes esamepasaulis !Pasaulis aš, tu, mes , jūs , jie !
Dalijimasis , draugystė !
Draugystė bendrininkavimas !
Bendros vertybės !
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Pats aš kelis mazgų.Visuomenė esame.Mes visi turime
draugą!Tarp mūsų , mes galime veikti !
Veikdami tarp mūsų , mes įtakos ją !
Jispasaulis
!Paskirstymas
Transformacijos !

visame

pasaulyje!

Nauja transformacija aš , mes , jie , jūs !Naujas pasaulis
.Nauja realybė.
noras
Duok man bučinį ... kaip tie žinote? !Duok man bučinį
paslėptas , kaip tie, kad mes surripiá- viena kitą, kainoras
išaugo suteikia man Soft Kiss tiems žinote !!Saldūs saldūs
žinoti !Aš duodu jums pabučiuoti savo
nemiga
Nemanau, miegoti , nes ji nenori miegoti, aš noriu
gyventi.Štaikliūtis, saugo mane miega.Aš susiduria su
nemiga
Šešėlis Vilkas Caricuao šešėlis vilkas buvo prarasta , bet
nerasta .Protected , bet tik pasirinkimas.Maitinimas savo
vikrumą cheminės kietųjų dalelių ir spausdintos daliosios
H20 .Grynumas savo šešėlio neria nuotykių ir turėjo
nusileisti , Caricuao .Kaip vilkas buvo saugomas , bet
požiūris vieni, panardintas į akivaizdų vienatvės .Šiandien
aš rašyti Caricuao vilkas susiduria savo pasaulį ir ją
interpretuoti .Draugas nepriklausoma negalite gyventi be
jų laukinės gamtos , tačiaunekilnojamojo naujokas
labdaros gyvenimą, embrionas Caricuao , kur aš baigiau
turi lojalių jauną kraują, sąžiningas ypač bebaimis pobūdį,
nuožmi ir jos labai svarbus, bet teisingi ir pagarbūs savo
drauguikompanionas ir draugas .Taigi ištikimas kelionės
kompanionas ir bendrininkavimas visada aiškinama su
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šiluma ir tyla.Aš gyvenaupakankamai mažai žino apie
gatvių ir Caricuao Cª šešėlius .Bet aš mačiau drąsos vilkas
ir įkūrė kvailas ir įstatymais artimas nuorodą draugui už
savo laisvę .Jei yra vienas dalykas,vilkas buvo, laisvė, bet
jis buvo vienas, vienas!Ir nemokamai!Šešėlis Vilkas
būdinga žmogui spindinčią energiją savo būdu viduryje.Su
savo
loti
įvedė
savo
nepriklausomumą
laukinių
medžiojamų genų pobūdžio.Nusprendė pasidalinti savo
menkių ir dvasiškai vien Kūčios su vilko ar o Caricuao
vilkas šešėlyje tuo pačiu metu nemokamai sutartinai
broliškai prijungtas vienas patiekalas ir jų gėrimas.Mes
esame vieni savo noru ?Claros laisvai mąstyti , kaip
gamtoje .Tai buvo dovana man tai Kalėdosvilkas Caricuao
, bet jis laukinis ir įgimtą genetinį aplinkos išsitraukia
jums jų chromosomas laisvam valstybės grynumo jausmą
savo pobūdžio.Mįslingas kaip gyvenimo būdas , bet kursto
geismas gyvenimo ir mėgautis savo vienišas , bet laisvąja
ranka jokių apribojimų ar neskyrimo .
Aš ir šešėliai vilkas yra draugai , bet nebūdingas savo
darbo būdą į netradiciškai kitos prievartos , yra
nemokamai motinos gamtos ir todėl mes augti ir tai, ką
mes sukeltas įsiskverbti į mus.Havana Club yra
beprotybės širdįtą patį troškulį revoliucijos ir mes
atsižvelgti į mūsų būties , čianemokamai, bet vienišas
paktas su šunų instinktas už bendradarbiavimą .
Su visa derama pagarba , leiskite jums jums ir man !Ką
jūs manote apie mane, ir aš iš jūsų ?Esu dėkingas jums
už tai, kad man skaityti, galbūt suprantama !
Perdavimai iš aplinkybes jau skaityti mane jau paėmė
savo užuominų bent iškalbingas nesupakuotoms dovaną
teisinės valandą jau vidurnakčio mišių ar žaidimas gaidys
, kad yrabaisi klausimas! ?
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Refleksija į suprantama bendravimo ekstazės iki
minimumo ir tik tyla echo , kuris atskiria mus.Teisės yra
skausmas žodžių net paprasta atmetimo deginimas
.Neįveikiama kliūtimi fiziškai, bet ne hormonų ir dvasinio
chemijos būti ryškus .Dangaus kūnai įsiveržti mus dėl
našlaitės žydėjimo.Ieškodama meilės dobilų , nes turtai
sudaro suprasti daugialypius būtybių ir visada kažką
pridėti prie šio požiūrio .Kitas papildymas ,toliau didinti
norą užuojautos ir švelnumo , kad ištremtas mus į
atstovybės savigarbos socialinės žiniasklaidos.Matyti save
viena ir nedaloma perspektyvą , o ne alie- bet valios
daugiau norų , kurie kyla rate .Tai aukso apskritimas,
gildijos sąžiningumo ir lojalumo ir pagarbos , daugiausia
dėl neegzistuoja .Mes švarus ir laukinių akto tiek, ir nieko
daugiau, savanaudis , nei man , kas tik turi būti todėl
visada įsiveržia kitą su savo požiūriu.Uždegimo protą ,
galinčią paprasta keistis idėjomis , tai yra skubus
kreipimasis į sveiku protu .Kai mes suteikiame arba
pareikšti save sukitais.Nieko daugiau trivialus atmesti , ką
mes nenorime , kad tai lengva.Meilė ir meilė , o jaustikitą
, o ne mane.Konstruktyvus požiūris tarp mūsų būtybių
nuorodą , kenčia nuo harmonijos , kad gyvena kartu su
kitais žmonėmis .Spausdinta instinktyvus elgesys tik
galvoja apie mane , tada į mane , o dabar aš turiu dar
kartą.Konfliktų , nes vienas yra transformuojama į sielos
ir aš niekada žinoti, kiek patys ir turime ištverti duoti į
kitą.Tai tipo pas mus kuris visada atidarytas.ES dėmesį į
save su tuo, kad pati Mygtuko jums vaikinai ir kokio lygio
egoizmas yra .Našarvai aš kada nors - yra taip kadverkia Tu s , kad egzistuoja ir kad yra daugiau ES ES
spustelėdami šarvai.Ir tada , kaip būna veidą veidrodyje ir
atsispindėti tik save , kad egzistuoja , nes visi ES buvo
kad- verkia pelo anketa es pasaulį.O mes vieni, ir tada ,
kai mes norėjome būti prašoma rijas tik dėl keleto ES
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savanaudiškumo prieš ES .Vienatvė šis žodis labai
savimeilė yra bet nesukūrė , bet daugiau aš tave myliu
.Dienoraštis : Aš ir tu omnia vincit amor meilė nugali
visas .
O jeigu jūs žinojo , ką norėjo , ir ten, kad jūs žinote, ir
kodėl jums turėtų niekada tai išlaidavimas nerimo , nes
tai yra rimtas ir ilgesys ateiti , nes tada aš nematau , arba
suteikti kaip puikiai būtųžygdarbis , kad jūs atėjo ir jums
atnešti trouxesses net parodyti iki Oskausmas ir nenori
galios, bet jūs negalite norite Linkiu susitikimątaškas yra
taiplabai spalvinga gyvenimo turi daug spalvų , kad įdėti
man pintos neturėtų būti čia šalia manęs aš negaliu
pamatyti Rožė žydi ir rudenį baltai žiedlapių lapse ilgesys
irnoras niekada vienas, bet sąvartynas aš čia esate ten ir
norėjau jus čia ir jūsų gražus rudos akys kaip jūra
alyvuogių juos tik tada, kai aš galvoju apie tave man
primena prabudau , aš prabudau palikau be tamsoje aš
atsidūriau ilgesys irsuvynioti aistra noras viską, ką
pamatė ir prisiminė stiprius bučiniai , Apkabinimai stiprūs
viskas, ko jums davė, o gavo ir prašoma ne atsirado
atgimimą būties ir neprašė būti meilės be skausmo matyti
, norėjau aš prisiminiau viską irkas davė man buvo viskas,
ką jie nebegalėjo reikalavo buvo suteikta meilės , globos,
užuojautos , aistrą viskam šis žodis niekada sako ne į
nemokamą širdį ir ten laukia , kad kas paklausė ar
donorystė tiesa yra duoti, bepaprašyti arba pareikalauti,
jei jūs neturite išgirsti ne detales, suteikia paiešką rasti
eliksyras kastuvą ir lobis , kad neturi lygių , tik lobis , kuri
nėra aukso ilgalaikę meilę ir žinojo, ką aš norėjau , bet aš
ne pasakyti , kad matėteten buvo kažkas giliau, kažkas
matė , bet ne išversti buvogalia be gimė atsižvelgdamas ,
nematydami augo manyje patinka man ir jums parašė ir
nematė , kas augo manyje buvo meilė , tai buvokažkas
norėjo , bet neturėjo , tačiau pageidaujama tiesų myli ,
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nes jis patiko , kad ji augs iki sutemų visi vyksta be
baimės , be dreba be baimės užmigti sušildyti vienatvės
kaip pagal širdies pusės buvo ten prie lango nebuvo
matyti
tavebet
susitiko
,
pajutaukvepalai
jai
buvosandalmedžio kvapo ir jazminų klausėsi , bet
negirdėjo , tačiau supratau, ten nebuvo , ir aš pripažinti
vakar buvotas pats, bet šiandien buvo kitokia pjūklas ,
užuosti ir išgirsti buvo akis į akį unikali buvo
kažkasSpecialūs skauda man , ir tai buvo labai svarbu
buvo kvėpavimo ir įkvėpimo kvėpavimą už jus, ne jus
pamatyti , neturi būti jaučiamas ir nebuvopabaiga , nes tu
buvai ten, toli , tačiau tai paprašė vienuoliu parodyti į
priekį, į ateitį ir atspėti, kadten fone, lange ieškoti
nematydami jums, be suteiks jums dalyvauja save su oru
atliekamas į jūrą davė jums žinoti jūros šlapio kvėpavimo
kvapo ir džiaugsmas buvo , ką jis matė jūrą ,
smėlį,drėgna,oro , tačiau jūsų kvėpavimas .
Aš šviesos vieną cigaretę apgalvotai ir mėgautis tarp
būties harmoniją ir mąstymo temą daro mane klajoja tarp
eilių ir teka mąstymo idėjas ir tikslus sąveiką tarp
rašytojo ir skaitytojo niekada skaityti viela saugiklis , ką
parašiau , tai keista , bet aš žinau, ką norsskaityti kodėl
jis patinka, bus pasiekti tai, ką noriu perteikti arba būti
neaiški cigarečių išėjo , ir aš manau, kad man bus ? !Aš
nežinau , bet aš rašau kaipdvasinės ir intelektualinės
išlaisvinimo forma leidžia man gerai nori savo
skaitytojams yra turinys ir gerai aš pasirinko kitą raštu
pastaruoju daugiau concrete'm ne tiek šviesos ir energiją
, bet meilės ir supratimo vietas , protą rūšiesMeilė
vociferously gerus žodžius tiems, kurie mėgsta kažką
skaityti daugiau mylintis , protingas ir aš esu su atviromis
rankomis , kad meilė, pasitikėjimas , be konfliktų, ir
nenorėdama būti prieštaringa mano žodžiais aš labiau
tiesioginis ir konkretus norite gauti jausmas, kad jausmas
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, kad vienijaTodėl skaitytojas rašytojo pažiūras noriu būti
, ką aš visada buvo spontaniškas , bet patrauklus
draugams susitarimo tarp žodžių , raidžių , kurie ateina
kartu ir sudaro sakiniai visada prijungimo , ir labai realus
viltis galvoti žodžiais , atsiprašau Meditacinė frazės , jei aš
manau, bet tai yra gerai manaujei tikabsurdiška , nes ji
yra kažkas, kad egzistuoja tik pasakyti, kad taip pat
egzistuoja šiame paprastas būdas ar forma per bendrą
maurų Filipe visiems neįprasta skaityti man tai ne taip
dažnai, apatija perskaityti, ką aš rašau ir aš prisipažinti
,Aš perskaičiau mažai, bet kai aš jį man taip pat verčia
mane galvoti , tai yra mano iššūkis skaityti ir toliau
skaityti ir galvoti .Esu dėkingas ir laimingas daugiau nei
galvoti, kad kažkas kitas mano mintis !Gal nesijaučiu
jaučiuosi kaip lietus antakmens patenka šaligatvio skylės
vienija smėlio ir žemės kietas ir reiklus JUNGTYS NE vietą
, nėra vietos ar kito akmens štai veiksmingą santykių
akmuo , žemė, smėlis vaikščiojo ant jų , kad yrasantykiai
sąveika tarp šaltų akmenų su arba be smėlyje ar žemėje ,
bet vienija Mason vertus , įstojusioms ir ištobulintą meilę
per visą žemę turėtų būti vieningi kaip trinkeles Mason
yražmogus, kuris jungia įvairių akmenų , o ne paversti
širdisakmuo , bet jausmai moldable į kitą gabalas turėtų
būtigabalų , kad kartu stovi tai bet kokio svorio ar
susidėvėjimas metu išdrįstų sunaikinti kelionė Einame taip
yra žmonės kenčia labiausiai apkrova rinkinys , bet jei jie
prisijungėpoveikis yra mažesnis lenta-tkitas gabalas su
meile meilė bus smėlį ir purvą , kad mus vienija be
trūkumų , tiesiog dėvėti sumažintas , jei visi gabalai yra
kartu ir gerai akmenimis vyras tobulina savo akmenį ir
prisijungia kiti kartu yra stiprus ir yratolima ir kietas
būdas visame pasaulyje yra kažkas, kad mus vienija Lego
tipo štai neperleidžiama tvirtovė visiems vieningą ir
nepriekaištinga , jei kiekvienas akmuo kenčia dėvėti
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nieko, bet smėlio įdiegti akmenis kaip vyrai turi visą
gyvenimą , kaipvyras akmenys keičiama dėl susidėvėjimo
ir gyvenimo yra mažų akmenų , didelių ir tt todėl tie,
kurie tinka natūraliai kitiems , kurie yra būtini sutrauktas
yravyras žemėje bus Litų , kad tilptų į teisingą
svetainėjeperžiūrėti su galvosūkį , kur visi gabalai tinka
kartu, todėl kiekvienas turi vietą ir yra ne mažiau svarbus
nei kiti , kaddėlionė be paveikslėlyje iškreiptos dalys
visiems reikalingos pasaulio planetos turi visi vyrai ,
irmoterys niekas nieko , viskas yra taip , kaip turi būti
gyvenimo ir prisijungti prie vienas kito čia yra didžiulis
galvosūkis žemę , kurioje gyvename ir yra sujungti vienas
su kitu , nežinant , bet visi vaidina galą dėlionės daugiau
teisių , kita kreivasbet tai natūralu, kad visi telpa juk ,
kad mes norime šaligatvio kelią harmonija tarp būtybių,
kurios veikia kartu tam pačiam tiksluimeilės ir ryšio tarp
bendraamžių , kaip mes galime apibrėžti save , jei kiti
nerodo jaustis ir nereikia sakyti tiesąjausmas yra kažkas
dalintis ir jei skauda taip pat gyvena pasidalinti išlaidas,
tačiau , nes ji neišsprendžia viską sklandžiai , nes jei
protas ir mes kostiumai jausmai yra mūsų veidas mūsų
veido ir kai jums patinka kas nors turėtų parodyti veidą
tokįo kas tai yra , jei aš atsiprašau aš esu , bet aš
parodyti , kaip aš esu ir parodyti veidą ir mano veidas yra
ne parduoti ne per brangu , nespinigai niekada nepirko ir
niekada manęs ar aš noriu būti parduoti, jau nekalbant
įsigyti vieną , bet vienas dalykas,yra įsitikinęs, esu euro
atžvilgiu naudai karūnos , kad vaikinas nesako pirkti visi,
nes aš nesu karalius ir karūna nenoriu nenoriu vaikinai su
jausmų kenčia , nes jis neturi kentėti ten ir jei nepardavė
buvo įsigytas laimingasnes pinigai niekadaveido rodo
viską ir tai trunka chamiškumas imtis juos man , kas mes
esame , nes mes nesame gerai niekas yra pakankamai
gera , nes vieną dienąkarūna pakeistibrangus ir susidurtų
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Uncrowned tą patį skausmąpats azartas buvo meilė aistra
buvo mūsų vaizduotę mūsų įsivaizduojamą perkėlimas į
nekilnojamojo esu lojalus aistra, deginama ir net skausmo
meilės , kad jūsų spindesys egzistuoti ir aš esu aktorius
mūsų pasaulyje yra tylus kino aktorė , betmūsų ištrauka
yraromantiškas filmas fotografavimas, dainuoja dainą "Tai
yra mūsų deginimas meilės be skausmo ", jums gali būti ,
aš būsiu jūs tada mes abu atrodo ir pamatyti tos pačios
perspektyvos tas pats kursas tą pačią ateitį mūsų
kampepačią
erdvę
tinka
visiems
trunka
all'm
projektavimas idealizuoti pagaliau dirbti tą patį kelią, tuo
pačiu maršrutu ir kvėpuoti aikčioti jus visada atodūsis
buvai bijo ateities buvo sunku pamatyti sergate be
skausmo , nes jums buvo Neįžeidinėkite buvo gyvybė
žinau, kad taipAš nežinau, jei taip , nes aš įsivaizduoju ir
vaizduotė yra nepatikima , bet aš žinau , kad mes esame
atskirai , bet kartu dar tik yra čia aš bendrauti jums
atsakyti jūs žinote, kur jūs niekada nežinote , jei aš , bet
aš rasti sau čia ir ten aš visada su jumisvis dar nežinau ,
nes tik įsivaizduoti, bet aš įsivaizduoti, viskas gerai
Borderless Nr kliūtis man ir jums , mes abu visada čia
kartu arba atskirai , yra prijungtas, man reikia tavęs ir tu
man jums akto I reaguoti jums juoktis šypsausi
kalbateTvirtinu jums pažvelgti matau jums matai sutinku
mes visada dera , kaip jūs norite , kaip jūs norite tik
bučinio aš keliauti aš paleisti suklupimo skrydį , bet ne
visada patenka arba aleijo man esatemano noras pažadą
išgydyti aš susitikti su jumis irManau, viską , o nieko
nežino , nes aš įsivaizdavau , kad būtų kaipateityje
mačiau tave ir jaustis jautėtės man taip pat , kaip jums
skaityti , ką aš parašiau ir ką jaučiau buvo noriu jums
beveik visada su manimi Aš pranokti riaušes , bet
nemūšis disculpavarna niekas kaltinti , nes jūs norite
pamatyti, net nežiūrėdami žinau įsivaizduoti, kad jūs
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matote yra tikra imperijos užkariavimo
vaizduotė buvo žvilgsnis , be apgaulės.

ir

nebuvo

Negaliojimas arba nulis štai , niekas mesti žaidimą , kai
kas nors pasiekia tai, ko norite sėdėti įsigyjama tik
laikinai laimingas, nestikslas yra laimėti ir tada
laimėtidaugiau labai laimingas, kad pasiekti nusivylė, nes
jis pasiekė ir nori daugiau visada daugiau jokio coisita jei
įtikti ir turiaš dabar laimingas, bet following've maniau
kitą norą dabar tada mr .Genius suteikti man tris norus ne
bet Arem norus ir net dabar mr .Genie dingsta ne aš
jaučiuosi kaip truputį kažko daugiau už grožį yra simbolis
, kad jėga, kuri skatina mus visada laikykitės toasmens ir
praktinis idealizmas gina elgesio idealą ir socialinę
individualumą , my dear šį skirtumą , kad žymintis
vaidybos požiūrįir realizuoti kaip idėja , mintis į vieną
pusę , todėl laikytis ieškau arba pasiekti didžiuotis , kad
gamtos jėgos , kuri leidžia mums , kas mes esame
unikalios būtybės ir generatorių pati priežastis , ką
kiekvienas iš mūsų siekia būti ypatinga ainetikiu jums
vieną dieną jau prieplaukos jums ištverti taikstytis su bet
mylėti ir kovoti stovi tikėjimu rudenį nenorėdama eiti be
parašiuto falls Visi daužomi kaltės nepateisinami
pasiteisinimas ir UPA !Jūsų žalia, ruda jūsų princesė
žavesio jūsų siela yra noriu jums, kaip niekam Gyvas
linksmas medetkų savo spalvos išgydyti skausmai man
savo ryškumas yra mano susižavėjimas ir jūsų gražus
gražus plaukai nukentėjo ten sukurti ryšius tarp širdies
šaknisnužudyti vienatvę sveikinu padėką už šį aistra , kad
ranka liesti, kad šypseną , kad priima mane į rojų
Aš mačiau tave pamačiau aš pastebėjau, aš mačiau vėl
grįžo remontas patiko patiko mylėjo buvomeilės gestas .
Tu buvai taip taip ir pasakė , kad man aš pamačiau tai
buvo ne taip, kaip aš paklausiau , kaip jūs buvo ir jūs
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beveik choravas aš jaučiausi liūdna ir jūs paprašė , kad
neturi būti , kaip jūs manęs paklausė malonu aš
nemėgstu jūsų, jei vieną dieną jums rasti sauPamiršote
galvoja apie mane , kaip atspirties taškas manote, kad
gyvenimas yražemėlapis ir kad aš rasti jus ir man pasakė,
kad jūs čia laukiami pradeda kelionę , ir kad nieko jau
sąskaitą su manimi ir turėti mane savo slėptuvė suteikia
manvienas beijito ir viskas yra gražus.
Įsivaizduokite , nesukuriant rašyti be svarstymo posėdyje
be klausytis tyrimą be dekoravimo štai šūkis buvotema
pamatyti ir pajusti ir leiskite sau eiti raides žodžių
sakiniais ir su manimi visi eilėraščiai yra klausimai
šiandien jaučiuosi dabar modernizuota ne praeities , o
priminti man pamirštiir tai padaryti visame kartą į šį
jaustis suprasti į akis tiesą pajusti seną veidą akis ir
matau tave ir be ironijos ar demagoguery'm spontaniškas
esu punktualus ir pateikti faktinės šiandien buvo taip
pamiršti tai tarsi anksčiau nebuvo laikoateina iš vidinio
akiesišorėje prisimenu aš egzistuoju ir aš rasti sau
dabarmomentas buvo buvo dabar man belieka pažvelgti į
šį veidą momento momentąįvykis ne vieną kartą, bet
dabar atsirado beveik paaiškėjo, kad apieaktą žodįtik kad
pirkimo truks malonumą tiesiog rašyti nieko sakė , bet
atitiko tą dieną vizija ir gimėraštu galia apie žmogų , kuris
gyvena savo dienos į dieną plūdės džiaugsmą ir beveik
išnyksta vandeniuaiški ir rami keliaujate konkurso veidą
ašaros veikia jūsų moteris Lady merginos veidą , kad
kartais pasimeta ir nežinote, ką jis nori , bet siekia būti
saldesnis vyšnių yra raidės kartais žodžiai , kaip kvaila ,
kaip kitosšviesa, sklindanti iš interjero švyti nežinau, ar
pyktis , bet jaustisdeginimas grįžti žaizdą iš kelionės į
save sukasi ištrauka jūsų pasaulyje ir matau jį su gilia
išvaizdą žinoti , kaip jaučiatės Aš žinau, ką baimėAš
žinau, ką jūs žinote, jūsų pageidavimus šiose pietų tose
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vienišų naktų yra aistra yranoras uždaryti savo akis jaučia
baimę ir aš noriu galvoti apie savo linksmas ir pasiruošęs
drąsus kažkas laukia šypsena imtis pavogti įsiveržti bet
nevartokite save , kad yrajūsų mūsų svajonė mūsų
susitikimas dėl upės kranto šypsausi jums kvailioti su
vandenyje , kad juda ir judaakmuo yra sunku, bet jūs
irvandens yra grynas žmonos craziest dalykų , jei sėdžiu
aš atspindi rašyti tarp linijų akmensįsivaizduojama tipo
žuvų į akvariumą , kur niekas ir nieko, bet nieko negali
gauti pakankamai kvėpavimo oksidantas kreiptis į vieną
dieną plaukti laisvę be akvariumo , kad dovana ir tt taip
svajoti labas matau, kad jūs esate ten paklausti, kaip tu
Aš esu daugiau ar mažiau jums pasakyti, kad aš
klausytisir manau, kaddaugiau aš pamatyti bėdas jūsų
mažiau per niekada pamatyti mažiau matė ir jautė , kas
jaudina jus , o ne palikti savo teigiamą ir kūrybinę mintį ,
bet niekada neigiamas buvo konstruktyvus imtis kavos
prarasti tikėjimą kažkas griebia mane jaustis letenasaugo
mane kažkas, kas niekada nepamiršta ir man sako, tada
jūs taip aš noriu, kad tu laimingas ir džiaugiuosi laiminga
kaip ir visi kiti , ką aš noriu tai gyventojų vystosi , todėl
yra aistra pažvelgė į priekį pamačiau jums tai buvo
žavinga stebuklinga buvo viskas,norėjau jūs tik turite tik
jūs ir aš būčiau laimingas , kaip aš žiūrėdavau kritimo
lietaus ir šlapio vieninga ir aistringai mes visi užplūsta šių
magija lašai ir viskas, buvo perduotas džiaugsmą , kai aš
jaučiu , kai aš rašau yra kažkas, kad matauprisimenu ir
pamatyti jus tiesiai į ateitį ir tai noriu jums visada galvoti
, kai matau jus su manimi bambos į bamba lūpų lūpų
kūno su pritvirtinta kūno daugiau nei draugais visada
buvo kažkas matė ir nesakiau buvo kažkasnorėjo ir pajuto
kažką stiprusbe skausmo ryšys padėti jums mano
vaizduotėje buvo sukurti kažką gražaus atspalvių geltona
kaip saulė , kad niekada išeina ir spinduliuoja energiją
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visą dieną pasirodyti šviesą sutemus visi miglota įvesti šį
aspektą tenpriežastis tamsa nėra motyvacijos vaizduotė
niekur tuščių nematote visus tamsoje projektus
įsivaizduojasienos nukris iki blogiausių kliūčių čiuptuvai
prasidedašou Aš šviesos nutvieksti audiniu iki kada
Aš sapnuoju galvoti , bet nemanau, kad kaip ir nieko yra
kaipprotas galvoja skirtingai nuo žmonių tarpusavio
manote man labai gerai !Mes manome, kad ir veikia
visada tik vienas , vyksta , kaip matau darkness'mkeleivių
ne šiek tiek meilės , kaip aš jaučiuosi visos kūno dalys
ramybės emocijas pažeista garso tonas , kad man sako,
atsipalaiduoti pabrėžė ir sugeria ear'm atrandamine
miegoti , bet jis gali būti geriau pamiršti nieko sumažinti
įtampą Pulse'm autoritetą tailed pakoreguotą galbūt
paskutinį kartą buvo išleistas mane, ir aš esu ramus , bet
visada yra sprendimas į klausimą nereaguoja , bet veikti
rūpintis situacija čia yrageras laikaskulka išjungti sofridão
.
Aš maniau, kad aš svajojo aš prabudau pamačiau
tavesvajonė atrodė pasakos buvotevienas, kad turėjo
daugiau žavesio daugiau grožis oro princesė buvo mano
įkvėpimo nebuvo vaizduotė buvo jūsų riteris kariai jums
aš neturėjo unarmored veiksmų siekiant apsaugoti širdį
buvo mieguistas atidarėteužmigti jums burną aš maniau
jums ne jūsų pusėje pasvirusi gulėti paprašė bučinio
padovanotas jamnoras norėjo būti su jumis aš atsidūriau
svajoja apie jus matau jums rami lelija Žiedlapis jūsų
kvepalų vilioja mane veda mane susitikti jums svaigsta
galva pasimetėmes savo stogu pamatyti žvaigždės
atsargines save jums , ir man jums padaryti mane
šypsena prarado jums padaryti mane jaustis taip gerai
leiskite nieko niekas tiek švelnus vienas per tūkstantį ar
geriau plius begalybės yra toks gražusjaučiu jums
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neįmanoma jaustis labiau yra leiskite eiti jums jūsų
magijos jūsų džiaugsmą.
Jūsesate mielaskūdikis , kad buvo maždaug pėsčiomis yra
tokie brangūs , yra labai draugas Noriu jus su manimi yra
įdomus yrageriausias yramost're viską, ką norėjo, ir
norėjomielas vaikas yra labai meilus labai smiling're yra
simpatijos yradidžiausias džiaugsmas yra mano sūnus yra
mano baisus neklaužada berniukas pasaulyje esate
Jamesas mano šuniukas yra mano vaikas ir mano vaikas
kreipiasi kietas irgivisą dieną jūsų šypsena , jūsų
džiaugsmas yra įspūdingi energijos kažko gryno peršokti
sienų tabletesapie acercas iš manęs , nes saldus ateiti ir
duoti man savo pudingas man esate toks saldus toks
kietas visą dieną struktūra visada šypsosi ir pasiruošęs
eiti į gatvę ,sodas berniukas, kaip jūs ir išdykęsjūs , kaip
aš noriu, kad žinotų noriu jums visada šalia manęs
Keliavo po debesų išskrido po dangumi buvo iš planetų
Marso ir Jupiterio į Marse nusprendė tave myliu ir
Jupiteris Ar turite čia yra mano skrenda iš planetos į
planetą rašikliu buvo stiprumas buvo galia buvo
džiaugsmas buvo kažkas, kad perdavėbuvo meilė žydi tad
tekosaulės jėga persikėlė kaip saulėgrąžų turėjo noriai į
negailestingai vykdymu kažkas deginimas buvosvajonė
buvopasiekimastikslas viskas su aistra dimensijos buvo
puikus Nestebino pagaliau atrodė labai mylintis ikilangas ,
aš pastebėjau, horizonte praleido nuskaitytidaug pažvelgė
į priekį pamačiau savo žvaigždės buvo puikus
Kibirkščiuojantis pažvelgė pamačiaumėnulis buvo mano ir
jūsų eros kraštovaizdis buvokelionė Aš mačiau tave
keliauti sausumoje ir po vandeniu , po ikikeliavo
nugalėtojos rankas ant žemės ir po vandeniu buvo
tikmėnesiena .
Saudade yra norinčių yra noras mylėti yra galvoti yra
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jaustis
pasiilgstu
jūsų
norima
,
kad
jūs
čia
palinkėtisusitikimas yra mylėti save visada galvoju apie
jus yra jausti jūsų buvimas yra praleidote yra be jūsų ir
manau ir nori ir jaučiasi-t ir myliu tave nematydami jus ir
linkiu jums su 5 pojūčius : akyse matyti jus be durų , be
kvapo kvapas , klausa girdėti darbus be triukšmo , skonio
malonumas mane be įrodyti jums ir liesti jus benelieskite
nieko geriau prisiminti ir pajusti nostalgiją .
Sukurti kažką išgalvotas , bet yra labai miglota
įsivaizduoti sukurti ir transformuoti rašyti kažkam skaityti
nežinau ką , bet aš žinau, kodėl, bet trūksta įkvėpimo
turiu imtis stendas susidurti šią situaciją rašyti ir turi ką
skaityti pradeda galvoti bandysiu lašasmesti , nes tai nėra
lengva gauti .
Jei vieną dieną pasakyti nuotykius ar misadventures tik
vieną dieną ar vienerius metus , dabar pro viena metus
matau 50 dienų yra 365 dienas per metus , 7 dienas per
savaitę 24 valandas per parą čia yra 50 paros metu tiek
šioms 365 žmmetų kai darbo dienomis ir 60 minučių 24
valandas per trumpą laiką , gyvena šiuo metu !

erer pergalė be baimės buvoprie jūros mėnesiena
buvaukapitonas turėjo viską ranka laivąkelionė atėjo
mūšis vaizdo laimi buvofeat.
Jeidieną eina -O džiaugsmas , kad kažkas būtų užrakinti
duris , atidaryti langai ir bebaimis skrydį pagal dangaus
ten nė vieno, kuris vykdo sprendimą nesąmoningai man
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amžiną abipusę sutartį palaidų užrašų , yra labai karštoje
vietoje aplinką prieš ten lelijos , nagietkinėra vysta šlapias
dirvožemis , drėgnas ant stogo , yra neskaidri lempos ir
bejėgis saugus iki samprotauti gijų pakyla įtampa ten
sunkus net sunkius laikus bet niekas aš tai niekas
nežinojo, ką suprantama ir suvokiama kaip vienas iš
miniosbet čia yrabe esamų ir visų pirma labai nenoriai
smiles trumpai gyvena šaukėsi Lamentations rašė tai, ką
aš nesupratau , bet ypač jaučiamas pamačiau viską ir
nieko atrodė , nes tada šaukė tik todėl, kad davė man ir
niekada jums žinoti, bet nieko čia yrakvepalų , kad
išsiplėtėir degaedgy aistra skausmo atėjo laikas pasakyti
tada ne tik todėl, kad ten buvo kažkas juda venų bėgo
kraujas kartais toli nuo širdies , kad nėra siurblys buvo tik
gauti idėją , kaip ji hitai stiprią aistrą ir galingas net
sielosvargšas buvo daugiausia žmonių ir turėjo protą , nes
bijo kažką , kad jaučiasi pagaliau visadapabaiga irpradžia
, aš manau, nusipelno ne man ar jums yra tiek , nes mes
mylime ir taip pat atmeta ką , kad tik kažkas, kad yra
gimę ir įmantrybesauga viskas vieną dieną ir buvoantras
dingo buvo todėl viskas , kas nutiko ne tik dėl to vienas
norėjo gyventi vieną dieną , o kitą akimirką be
nepastovus visada labai svarbu buvolaikas buvolaikas
nesėkmė buvo ir nebebuvo pakankamai kartaistiki,
atgimti kaip man atrodo ir neįsivaizdavo buvonuo mažens
tiesa , kas yra tiesa, yra įrodytas akto vieną veiksmą įgyti
širdį buvoIdėja ryšys be niekuo negali pasakyti , kas
nutiko , buvo kažkas bijojoviskas, drebulys buvo ne veltui
buvo , kaip jis išlaikė savo ranką su šluota visada
kažkieno pusėje , nes ten yra ne pasakyti "taip" , net
galvoti apie neturi tai nėra priežastis, bet taip tai ne
visada patinka, kad ir niekada noribet kartais daro, o virto
ne štai nuoširdumas kovos už laisvę akto vieno nėra tiesa
, o netaip , nes aš nesu o ne tiesiog nori būti gyvas , nes
169

aš egzistuoja ir tada, kai jau buvo manoma, turi būti
skaitomos plėsti ir rašytimiegoti , kaip jis vaikščiojo ir
bėgo stovėjo buvo vykdomi vaisius laisvą ir pažangų
mąstymą žinojo judėjimo vaikščiojo ir vaikščiojo tik todėl,
kad man patiko , net jei ne šio pasaulio meilės netiki
prietarais tiki žmogumi ir jo išradimai klausimų prielaidos
vaizduotę illusions yrasu jonų arba protonų kurti raketas
šviesos energijos , ir tai negali būti vertinama , tačiau
nepateikė jokių vadovą tam tikromis sąlygomis ir gali
buvožmogus buvo tiek vulgarus buvo tik įsivaizduoti ir
sukurti jaučiamas ne šeštąjį pojūtį , kaip jis buvo
vadinamas , bet tai buvo taip tikra , kad įvykokai mes
norėjome .
Jeigu mes gyveno trumpai iki akimirkų , ar iškalbingas ar
net karšta, niekas pasakyti, kad meilė buvo skausmas ,
kad skauda įsivaizduoti meilę be skausmo yra kokia ji
trunka deginimas švyti su kvapą ilgiau , nei galėtumėte
įsivaizduotitiesa yramylintis ir duoti , net kenčiapats
nematau , bet ypač jausti ir įskaudinti mylėti net nemato ,
o nori apsaugoti nuo skausmo jūsų meilė santykiai
sukuria apsaugą nuo neteisingo meilės emocijų , nes
tadaskausmas ateina iš širdies savožiūrėti matytijūra ,
kuri aš tiesiog ieškote mylėti pataikyti blakstienas smėlyje
vėjo ašaros bangos matau paplūdimys su kriauklių
sunkino žvaigždėse verkti , todėlgrūdų maitina mano širdį
.
Jei aš patyrė buvo, nes aš nemačiau arba jie nesuprato,
kas gyveno šypsosi saulėgrąžų džiaugsmingai ir pagilina
su saulės spindulių laisvai save ir parodyti savo grožį ,
kad droselis , kad beprotiškas baimės visi šiek tiek kažką,
kad buvo perkeltas Nemačiaukaip tai atsitikokančia ilgą
akimirką , kaip gali susidurtišnabždesys dabar ne juoktis ,
nes kažkas pamatė žmogų, kuris trumpai dvejojo tik
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todėl, kad jis atrodė ir ten liko niekas pastebėjau , nes aš
patyrė tylėjo už tai, kad gyveno ir patyrė veltinionaktį
buvo šalta , aš atėjau atgal kelyje su viskuo ir nebūties
viena kas nors buvo be bet kaip kažkas buvo trumpas
jūsų akys matė tikrai veikė aiškiai ir turėjo įgūdžių liūdesį
dabar, nes neaišku, ne Agias , neteisingų amžiaustada aš
pažvelgė į lubas ir viskas atrodė apleistas o mane o
skausmo liūdna žvilgsnio ir nori juosta man šlovingą iki to
laiko, aš einu į grindis tik todėl, kad patenka ir žemyn į
visa tai nuolankumo yra žmonijos nutildyti nerimą
balsasnerimą tyla žmogumi, kuris nesako , kad tampa
laimingas prabudau vieną dieną, kai jis prarado man
sakė, kad tai buvo ne džiaugsmas , kad aš jaučiausi ir visi
per vieną dieną pagerinti rytoj , ką jis norėjo tik todėl,
kad yražmogus yra liūdnas
Betamsos vienatvė pasiekia ne pasakyti "ne brolis ji
nesiruošia žaisti jums širdį , jei tai buvo tik būti vienas
buvo negailestingi
Šie akmenys sėdžiu rašau jums tai, ką aš niekada
pamiršti savo šypseną jūsų įmonė buvo kažkas jis visada
manė, kai jis buvo vienas, laikas nuo laiko minties jus po
to ir pajuto tik nepamirškite jums.
Kai svajonė pabusti ir pažvelgti man įdomu, jei jūs vis dar
reikia , kaip įsivaizdavo ar galvojo ar tiesiog keliavo
svajonę stato niekas nesikeičia niekoblogo suvokimas taip
retai svajonė yra varginantis pabusti ir viskas jame be
pakeitimų , pagaliau svajonėar ne svajoti viskas yra
lygūs.
Be liūdna naktinio gyvenimo ir ramioje ir labai užsidaręs
MISANTHROPE ramioje , bet yražvaigždė šviečia ,
mėnesiena apšviesti net labiausiai aršios ir žiaurią aplinką
yra vilties nors patikimas viena yra , kad gaivina mumis ir
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atsigriebti draugui , net tikras draugasbet kuriuo metu tai
būtųgalutinis kažkas, kas žiūri į mus su abejingumu be
tikėjimo neatrodo su meile padaro mus skausmas kažkaip
netikiu yra draugų ir ieško tik savo bambos , taip pat jis
kada nors jausti , kas yra draugas, skirtumądraugas ir
mano meilės tikėjimą net laiko skausmas , kad vieną
dieną vyras būtų niekas negalėjo pasakyti, ar tai buvo
pasakyta , nežinant , nesvyras visada daro ką nors kita
atsitikti buvo įsišaknijusi jų gyvenimo būdą nuo
gimimoaugti ir galiausiai mirti viskądarė kas nors žinojo
peržiūrą ir net nežinau, kodėl jis tai padarė , kad yra
žmogus ir jo gerovė .
Aš mačiau savo akimistikra blizgesį kažkas padarė
gaiduko buvo intensyvus ir turėjo priežastį mylėti
Pažvelgiau vėl toliau šviesti išvaizdą buvo man laimėti
švietė kaip putojančio ir stiprus žvaigždė sugautos mano
akis buvogražus jausmasaistra , kai pamatysite , kur aš
noriu būti noriu jums eiti su manimi taip, kaip ji yra
parašyta šioje knygoje , kad yra mano peties verkti
kažkas nori būti visada ir aš visada nori tą vietą , kad mes
laimės mūsų mėnesiena ir tuo pačiu žvaigždė visada
šviečia,
Aš nesuprantu, ar nesupranta , kad net tik nežinau
pakankamai suprasti suvokti žinoti , kad taip būtų galima
teigti, buvo informuotas apie įvykį buvo už tai, kas
atsitiko tik norėjau žinoti, kur ji pradėjo ir baigė pagaliau
norime, kad jūs žinote, kad nepaisant visko , kas gali
atsitikti , kuripabaigos negali prognozuoti, kad aš tavęs
nepamiršiu , ir kad jūs visada galite pasikliauti mūsų
meilės bet kokioje situacijoje , nes ji yra ne tik aistra aš
mačiau tamsoje aš pamačiau naktį atėjo laikas
atsipalaiduoti padidinti per radiją muzikos ir leiskite
vadovauti
gyliuinaktįkompanionas
gali
pasidalinti
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jautriausius jausmus , nes ji saugo paslaptis irkaip jį
pavadinti tyli naktis visada turi gerą ausį , bet sako mažai
, nors visada susimokęs ir todėl aš esu laimingas .
Kaip gyventi kaliniu visam pasauliuilaisvės dvelksmas
nerimui , kad jausmas laisvės atėmimo padidina įtampos
nervus mirksėjimo be kita ko pamatyti štai , obligacijas ,
išleistas į mus , kad atrišti kaip turi būti nemokama ir
natūralu kažką daugiau banalusar seksualus ar aš
įsivaizdavau , kaip jis dirbo buvo parašyti ir ką nors
įsivaizduoti ir atstovavo savo savijautą vulgarių stovėti
jaustis ir pamatyti rašau viską, kas išgyveno proto jis
pamėgo tikiuosi jus taip pat skaityti .
Šis asmuo vienišas padėtis ir be tikslo tai dezorientacija ,
kad verčia mus užmarštį visiškai prarastos jausmas noras
kvėpuoti , kad tai yra tai, ką vienas susiduria gyvendami
išvaizdąatodūsis cigarečių dūmai plečia vieną kvapą po
kito kvapą akimižiūrėti minučių perduoti cigarečių dega
lėtai kažko man siekti nuolat nuo šiol kitą kvėpavimą ,žodį
prieš išlaikęs laiko tikiuosi, kad tai priklausomybė išeiti
vieną dieną tai atsitiko , kad praeiti atkaklumas pastangų
vaisius magija teigiamas požiūris buvokažkas gero ar net
išskirtinis originalus būtų , jei jie kyla iš gamtos ir nori
būti geresnis ir daugiau!Nugalėtojas ir galiausiai
neužgožia ryto užkariautojas ramioje naktį visi mano
rankos be laimikio viskas iliuzija su tokia sąlyga būtų
laimingi arba labai laimingas tik todėl, kad norėjo
Ir kaip visa tai, kaip mes manome, ką šiandien šios
dienos bet century'm linkę susirgti laimės gyventi aš ne
gyventi išgirsti, ką aš girdėjau , o ne būti ten, kur aš ne
taip atgimsta gyventi , kadeilinis į kažką subtiliai
neįprastos jau dalisbūna sąmonės kažką, kad mes
neturime proto aš ruošiuosi į priekį su tikrumo žino kažką
, kad aš kiekvieną dieną visada gyventi su manyti viską,
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ką įsivaizduoti yratikras pasiekimas , jei mes esame
vergai nors ydos ar pagal jį gali supa ir paliekašuoliai
veikia skrenda į juslių vaizduotės daro širdies svaras kartą
pasieks aukščiausią laisvę asmeniui, kuris nėra teisti jų
veiksmus, kurių yra gyventi nemokamai.
Vieną dieną vyksta per greitai sugebėjo prarasti mane
stovėjo netrukus vėl su atrankos kvėpavimas ir
atsigavimo pasitikėjimo ir reikalavo gyveno taip, tarsi kita
kulka buvo lėtas , bet pastovus ir įsitikintumėte žingsnį
sugrįžo į craziest lenktynių pasaulyjerasės vadinamas
gyvenimas buvo skirtas jai, kad aš sunkiai ir pasiekė
laiminga būti gerai išdėstyti paleisti tikslą ... per sunkiai
vien būtina laisvė ir taivienatvės sesuo , taip pat
išvykstantiems visada pabrėžė tikpirmas irGaliausiai galite
būti tik sau pirmą ir paskutinį paleisti tik tada, kai tai
buvokovos dvasią , bet mes esame ne vieni gyvenimą į
priekį ir kad yra paleisti gyventi ir būti pirmas ir
paskutinis , kai mes pradedameciklas yra natūralu,
kadnukrypti ne paskutinis, bet yra taškų , kur mes laimėti
todėlpirmasis gyvenimas vienoje vietoje ir dar paskutinis,
bet niekada negali sustoti taip, ne bėgikas gyvenimo mes
visada laimėti lenktynes ir tuo pačiu metu prarasti ir tai ,
kas kovoti ir sėkmingai gyvenimą!
Powered by laisvalaikio meditavo , equacionei ir pagaliau
paėmė šalies veiksmų dėl neramumas žmogus tampa
nelaimingas , kai gyvena ne tik tada, kai negali pakęsti
būti ramus būtina ieškoti laimės , kuri ateina iš vidaus ,
nes mes siekiame kažką nekantriai iš laukotaip pat ši
problema daro mus liūdna ištverti vienatvę ir stabdomas
stiprina mums pasiekti mes gyvename su savimi pasiekė
laimingas pilnatvę vieną , kuris siekia nieko , nes ji buvo
nustatyta ne galvoti apie tai, su autizmo gyvenimo būdą ,
bet didžiausią laimęyra mumyse .
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6tar ten ... 6tar ten, kai neklausia ... 6tar kai nereikia ...
6tar ten , jei norite ... 6tar ten net ne ... 6tar ten, kai aš
nejaučiu ... 6tar ten, kai manliepsnos ... 6tar ten, kai jūs
manote apie mane ... ten 6tar pro kokia ateina ... 6tar
ten, kai jūs galite įsivaizduoti ... 6tar ten net
nenorėdamas ... 6tar yra tik todėl, kad taip ... 6tar ten,
kai manpažinčių ... 6tar ten, nes tu esi ... 6tar ten, nes
svajojate su manimi ... 6tar ten būti čia ... 6tar visada ...
Ką aš manau 6tar ten ...
Jei kada nors pamatyti, ir sako, kad jis atrodė įdomi
mergina mergina , jums turėjo kažką šviesus žvilgsnis
linksmas ir putojančio šypsena buvotiems, kurie nori
gražus ir jusliniai epochų toks, kad patekę mane ir kada
tik norėjau , kad jaučiamas gostas- moterisjūs magija ?
Tai buvo mano dienos į dieną.
Vieną dieną aš maniau viskas, tik todėl, kad jis yra,
nežinau, ką aš pasakysiu , o tada rašyti skyrėsi buvo net
bijo , kad svajonė yra , o ne žinoti, ką ketina atsitikti
Bandžiau apibūdinti, kas kada nors pamatyti čia baigėsi
kelionę į vieną iš pasauliotyla , kuri egzistavo ir kad
kažkas patyrė manau kiekvienas turėtų daryti tik tai, ką
kiti nestokoja drąsos nereikia veikti , bet jie žino, kaip
ignoruoti ką nors gerovę , kuris nežino , kaip ieškoti ir
pamatyti mesti ir galvoti !Ištrinti cigarečių ,Avarija
prasideda kaip likusios gijimo noras.
Aš parašysiu atsikratyti ir kurti .Jie praleidžia dvi minutes
pradeda apie rašyti tiesą ir turi ką nors esate ne jūs
.Jaučiu, kad aš negaliu , kita vertus jaučiasi karys, kuris
turi tikriausią , laimėti .Ar 16 minučių nuo trinti cigarečių,
auga noras Vėl uždegti jį .Viskas eina , kai jauti , kas
vyksta.
Aš galvoju , kad jūs turite laukti.Silpnumas iš šlapimo
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noras laimėti viską ateis kaip saulėlydžio .Egzistuoja
nuolat palaiko ryšius su noru .Manau, kad pusvalandį po
paskutinį kartą matau save , ir aš jaučiu kai jis pralenkė
laiką.Sekundėmis kelionės, minutėmis yra kaip raketos
švęsti kiekvieną avansą .Jaučiuosi šiek tiek , galvoju, kaip
aš pasiekti pažangą.Yranesėkmės , nes yra galimybė
cigarečių .35 minučių štai aktą Noriu atšaukti .
Buvo ne galvoti , veikė mechaninę ir procesinį režimą.
Turėjau išnykimo situacijos proceso metu tokią teisę.
Recoloco
mane
trumpalaikis,spontaniškas
kūrimas
.Žodžiai , sakiniai su veiksmo ir ryšį.Girdžiu per radiją ,
kadplanas gali nutrauks , aš apmąstyti ir jaustis su
šiaurę.45 daugiau minučių ir štai vieną cigaretę , manau ,
žinoma!Viskas , tačiau beveik viskas verčia mane galvoti
ir kad turime pasipriešinti .
Jis yrasu 20 metų , atsiradusio dėl 30 I turėti valanda.
Mes gyvename 66% gyvenimo galvoju apie 100% ,
kad33% gali duoti mums .Buvo sudėtinga , bet paaiškinti.
Jei aš tikrai turi kovoti ir siekis mokytis priemones veikti
Nelengva , nėra sunku grįžti į rūkyti "tik" cigaretę
.Pasirodo metu, ir sekti maršrutą, kuris nėra projekto.
Žinoma, aš rūkyti situaciją.Mano pobūdis turėjo būti
grynumą.
Jie praleido dvi valandas 03 minučių ir tada pagalvojau
esfumacei .
Ar Jums atsiranda , kažkas sortir .Aš pradėjau šypsotis ,
galvoju , kad kažkas ketina gauti .
Paprasčiausias buvo mesti , bet aš primygtinai .
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Sustiprintas ir maniau tik pasakyti, kad aš laimėjo .
Nenatūralus
kažkas
buvo
nenormalūs.Kaip
mąstyti,geriausias tipo apsimeta miegoti.
Valia turi ateiti , bet aš ne bėgti .Aš ne šviesa,
betenergijos niekada praleidote .
Jaučiu žaibo galią , kad niekada nustelbti mane.Aš
pakeisti , tai nedvejodama transformuoti viską.
Ir aš žinau, nes aš.
Ramus ir niekuo neišsiskiriantis
dvejojo , nei erzina.

cigarečių,

šiek tiek

Kai vieną dienąžuvėdros come'll prašome sugrąžinti jūs
turėjote kas ne , kai nieko norėjo visi prarastas aš
daryčiau be tavęs dalyvauja aprašymą , kad aistra turėjo
milžinišką meilę ir visada išminties , kai galvoju apie jus ,
per kurįPamečiau čia jus ten , kaip aš norėjau
būtivulkanas patinka maišykite savo širdį , kad milžinišką
meilę, visada triumfuoja bet jaučiau didelį norą ateinantį
iš mano pasaulio , jūs visada norėjo , ypač kai
juokiatėslaimės ieškoti buvostipresnis nei visa elektros,
per kurią visi dabartinės , kurios jungiasi su mumis ir
niekada atskiria mus niekadaiš atsitiktinio susitikimo
ketinimas įsivaizduoti tiltą per upę , kuršaligatvis jau
reiškė nieko pamatė paveikslą ir bėgo , ir pasislėpėAš
perskaičiau popieriaus saldūs žodžiai kaip medus
laiškuose nebuvo nesąmonė turėjo reikšmę ir buvo
palaidotas per pastaruosius kažką, kadvėjas pučia ir
maniau, kad veido dažyti su į nekenčiamą sistemos
teptuku , kad jums buvo dalis gaunama meno buvo
nudažyti ekrane , buvotokia ji amžiaus.
skaičius
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Bėgimas , bėgo , bet jis griebė mane ir ištraukė mane,
paėmė mane su juo.
Prakeiktas paveikslą , kad mes nematome , tačiau kuris
dauginasi .Jis yra neatpažįstamai forma pasakos išvaizda
patirtį.Murmėjo skaičių : bijo žmogus be veido !
Taip - aš atsakiau su kai baimės.Nebijok , nes aš tik
egzistuoti šviesos buvimą.
Kalbėjau šviesos ir energiją, bet niekada apie žmogų ,
kurio veidas atrodo nežino ir voluptuously ir paleisti bėga
nepasiekus jūsų fizinė .
Skaičius yratamsos , kad negali gyventi be šviesos būtybė
.Keista yra šešėlis , kad paslėpti justamsus ir tyla.Bet
šuolių šviesos ir kad skrybėlių ostentas beveidis , juoda
.Aš žengiu į dangų, perdėti su savo išvaizda ir
metamorfinės šviesos iškraipymo .Palei upę dangaus kaip
niekam upės su Sultan oro nusiminimas ir reaguoti su
juodais dangaus greičiu ir densifico mane lašas kristalą ir
edgy lietaus.Bet žmogus be veido vandeniu praduria savo
kūną ir mano pagrindinis Gabardine neprasiskverbia .Jis
yra
pagamintas
iš
šešėlyje.Šie
skaičiai
buvo
įsivaizduojamas atkuria man mirę naktį , Chase bėga iš
tamsos ir šviesos poreikį.
Ašnelaimės šešėlyje draugas.
Viskas blogisskaičius neegzistuoja .
Jis yratrūkstamų išvaizdą .
Šauksmas , kaip visą malonumą forma atsiranda iš
tamsus siela,
Apsaugos jausmą kitiems irbaisi zvimbimas siela .
Kas pakyla , nei patenka bet visada pakyla į sukčiai šūdas
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.
Ką jūs matote yra tikrai didelis , o neiš uolos rudenį.
Apie bangas
aukštumas.

,

kur

žalia

melo

ir

mėlynos

blunka

Surge Red Alert kaip kitų principų .
Tamsus, niūrus , paviršutiniški , ne visada tik kaip jis
gilina iš garsiai ir tyliai Scream neviltį .
Be žodžių reiškia susitikti antgamtinį magija , kuri apima
aistra.
Be laimikio , raidę statoliteratūros siena žodžiai ateina
neišvengiamai tai ... Kur teka raštu ir ašaras
nenutraukiamas pasitenkinimo , kurio būtis neprieštarauja
, tačiau, kaip jis tampa atgaivintas ir atsiranda dėl
pertraukosAntarktidos ledo , kad atstumia savo magija
yra tarp apakinti būtybių ir kaip , kad blunka į liepsnojanti
ugnis noras ištartiilgai paskelbta.Jis rašo ir verčia sielą
kūrimo mašiną išliejimas .Tarp eilučių ir priežodžiai čia ką
galvoja ir kitas pastabas .
svaigulys
Pradžia,uolos , nes laikas yra ne efemeriška .Lygiagrečiai
rudenį į blogą pradžioje arrefeço .Be pasistiebus
subalansuoti mane, ir aš šokti , neria .Neatstumiu manęs
, pašoko ir įsivaizdavau sukimasis.Greitas širdies
nustebinti kažkuo , kad aš įsivaizduoti keliaujant.Dėl
priekyje, pamačiau visą gyvenimą įantrą skaidrę per
orą.Tai buvolaisvo kritimo šį rudenį hito žemės ...šlapias
deguto kelių šviečia į kvėpuojantis oru fone yra šalta !
Šlapias asfaltas jaučia gėlo vandens , kad šviečia tamsoje
prisiminti ryškus ir putojantis dangų ir jis buvo toks
stiprus, kad žemės , stipriai įtakoti tai sunaikinti tai, kas
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buvo ateina.Laikrodis sustojo ir įamžino savo minties
akimirką.Greičiu virš vėjo atėjo krenta ir coiling pati
pasisuko ir rožė, rožė, sugrįžo į ankstesnį metu turi būti
ne vėliau jį vadiname , kad didinant rudenį , kai nukrito
staigiai pakiltų .
Jaustis pasididžiavimas , kaip matau kiti patyrė asmuo,
kuris jaučiamas ir niekada nemačiau tarpusavyje kitos
vilties niekada sofrais odos pakyla pagalbos ir savitarpio
pagalbą būdų esama rieduliai dvasią šios kliūtys kelia
pasididžiavimą gimė , kad būdasAš įsitikinęs, nes pasaulis
atėjo kovoti iki galo ir užtikrinti jus ir bus galutinai ir gauti
į dugną pažinti vieni kitus ir savo pasaulį tvoros į tvorą
ten meno padaryti pučia visi eina per sėkmingos jausmas
iki pabaigoskardas kovoja kenčia netyčia jėgai perduoti
laimėti ir turėti spindi yranugalėtojas ir pralaimėtojas , kai
mažėja, jausti skausmą , bet pakyla ir patenka dėl
yrakovotojas , kuris laimi skausmą yra įsivaizduoti
beaukštospaskutinis veiksmas , ir mes manome, apie
nugalėtojas ir pralaimėtojas visi kovotojai vertos norimą
pergalę šlovės .
Tai rytą
Tai buvo paviršutiniški ir kankinančių aušros ašaros ne toli
nuopernelyg verkti , kad prasmės į pasenusi drėgna ryte
veidą jaunaktį buvo iki praėjęs atėjo laikas verkti ir
pasakė
saugotis
saulės
ateiti
ir
išgaruoja
ašarasmenkinimas irpasaulis su debesų paprasta šypsena
sakė nustebinti nusprendė mane nuspręsti , kas turėjo
ateiti būtų kontroliuoti ir tai tikrai išbandyti pataupyti
neatvyko iš niekur jūs atsiradus jausmas, kadfondas buvo
jausti minutėįpročiai iš apie drąsą ir atkaklumą šeriami
man tikiuosi prieš varžybų aukštyn ir išaiškino rūkas ir
klastingas vėjo atėjo noras pasiekti ką nors, kad būtų
180

pasiekti.
Laimės būtų pradėta laiko save myliu ir pažangą kovų ir
kovas nepriekaištinga smūgis buvo tikslūs šie dienas
nukentėjožymeklis skaityti valandas, minutes ir sekundes
ir išlaisvino mane, tarsi magija buvo tą dienądžiaugsmas
ir linksmybė matė daugiau nei dauguma žmonių skyrėsi
vynmedis protas tikrai atsitiks , tiesiog surtir .
interneto
Aš pažvelgė rimtai aplink mane matė kraštovaizdį ir nėra
negraži pažvelgė į visuomenę pamačiau internete , kur
viskas yra prijungtas ir viskas, bet aš maniau,voras
buvosklypasnekilnojamojo dramos mirtis buvoiš voras
vizitas irinterneto buvo skirta jairūšies vakarienės buvo
voras , kuris labiausiai nukentėjo ir mažiausiai liepė
Ukąszony žmones ir kaip , kad užmigo šį ryjantis calhava
visi svajojo , kad tie, kurie mirė savo interneto voras
buvonegraži mirtis nustojo egzistuoti ir mirtingumas būtų
pasiduoti tai buvobūties nemirtingas be baimės interneto,
voras ir gyvenimo svajonė visi pasiduoti , bet jis yra iki
mums suformuoti internete ir gali būti geras gyvenimo
negauna negraži turėti norą gyventi , o ne atrodyti voras
kaip pabaigos, tačiaubetiš įmonės / Web , kad visada yra
statomas pastatasinterneto vystėsi ir voras joks
sprendimas yra interneto ,negraži voras ir mano
vaizduotė ciklo pabaigos .
Kavos žibintai nedega cigarečių tarp blogio ir skrudintos
kavos gauti tai ši erdvė yraerdvus, gerai lankė , kur
žmonės iš visur matau save ateityje sukurti kilpą šioje
vietoje , kur aš rašau , o tada turi tikslątikiuosi, kad
pasiekė apie 2000 valandų , iš kurių maždaug po vieną
skirti sau dieną šioje vietoje , konkrečiai vadinamas kavos
žibintai , kur tikiuosi, apšviesti linijas tarp my day -to 181

day jaustis atsipalaidavęs energiją net instant'll kasdien
tvarko procesąrašytipastovus kurti, klajoti , mąstymas ir
rašymas yra kažkas Manau, įdomi ir sudėtinga jūros
įsivaizduoti save mano pasaulio jūrose tarp apačioje yra
gyvenimas !Plaukti į raštu , jei matau rašalas teka sukurti
gražias linijas tarp tekstų, frazių, eilėraščių ar net
paprastų minčių be daug dėmesio ar kritulių vandenyną ,
net įtampa egzistuoja ketinimus mano vandenyną
medžioklės raštus su harpūnus pasiekti foneširdis , kad
jaučiasi skirtingas emocijas , pojūčius , bet svarbu tai ,
kad pasinerti į mūsų jūroje ir ypač patinka įvairias jūras .
Aš šviesosžibintas žibintas elektros energijos štai
ištrinaapšviestas tuščias , užpildykite jausmas pažadina
manyjenoras begalinis atsitinka taip, kadšviesos liepsna
degapopietę eina lėtai, labai tingus yrašviesa pažadina
ryškiai išvaizdą ir kaipkuris ateinaį žinių buvimą pelnas
būtų išskirtostankus kvepalai, intensyvus ir užkrečiama
štai kvapas , kad jaučiasi malonu įkvėpti ir kaip gerai
kasdien niekada kvėpuotipats oro šypsena šypsena ne
visada tiksli , bet tai, ką daro jums gražusintymus tiek
šypsena ,džiaugsmo ženklas ir gydyti kaip susižavėjimas
labai natūralus ir atsipalaidavęs nesenstantis džiaugsmą ,
kai protingai šypsena nukentėjo man švytėjimas , kad
gudriai ne tai , ir kai jūs liečiate man skiriasi stunning'm
šiek
tiek
giliai
mąstymas
už
panašų
laimės
akimirkąpasirodo dualumo linksmas šypsena realybės
išvaizdą per ryškiai , kaip aš kartais matė.
Fado fado tikslą , kad prekių ženklai nostalgiją be amžiaus
tolimoje dykumoje , bet labai arti būstinėje pamatyti tu
nori pirkimo tik manote, kad priklauso ne viską, ką rašyti
, bet aš jaučiu , ką aš rašau .
Čia yrapaprastas, bet nesumažėjo žodį , kad mano širdis
klausytis vėjo patikėti vėjo imtis jums keletą žodžių rašė
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lietaus , kad su post būtų pasakyti tai padaryti saulės
dizainą su spinduliais ir jūsSakyčiau, kad jūs esate mano
energijos ir jums mano saulė visada šviečia net tomis
dienomis, kai sniego buvo tai mąstymas , kadvėjas visada
smūgis .
Pagalvokite
,
atspindi
ir
veikti
arba
neveikti
neišreiškiamas jaučiasi ir kaip sunku pajusti ir išreikšti ne
tik kartais pakanka tik egzistuoti , bet atspindi prieš
reaguoja kaip jausmas procesą ir apsimesti, kaip mintis
valdymo akto ar neaktas dabar štaiprotingiau tada
apsimesti .
Taijausmas , kai tada atspindi gana reakcija , kuri negali
jaustis taip pat galite pakabinti kartais tyla yra galvoti ir
tiesiog likti iki buvimą , o tai reiškia viduryje.
Kliūtis yra nekliūtis laimėti patį šou be baimės kartais
jaučiasi vykdytojas, bet interesas yra gyventi ir kovoti už
mums sukurti kartais tai yra augti ir mokytis už gyvenimą
kovoje mes visada turime reaguoti į nuostolius , nelaimė
įveikti kliūtis yrakuoaš įveikti yra didžiausias malonumas
laimėti ir mums tinkamą vertę įveikti su mumis ir įgyti
vertę mokytis iš pralaimėjimus ir galiausiai laimėti
yragyvenimo esmė.
Jūrų sukasi vandens valcavimo į jūrą ,smėlį verpimo
nustoja kristi grūdų iki grūdųvėjas valcavimo ant grindų,
patraukti viena rankavandenynas lašai su kitu jūros
smiltys , kaippriimančiosios artimųjų palaidų sau
vertus,išlaisvina pati plečia , kas turėjo viską į savo
rankas jausmą , bet ne viskas ne viskas pasiekiama
kartais išbėga rankas tarp to, ką mes manome, mūsų
širdis ir rankas visi turime jaudulį ir laimikį , atsirandantis
formavimoviesulas .
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Ne ką pasakyti tiesa, bet tai nėra absoliuti melas !
Liepsnojančių skausmas nuostolių.Tais atvejais, kai bet
kur tu ?Ką aš padariau ?
Aš ne svajoti , nes aš miega laukimas .
Jūs ateis , bus gelbėk mane nuo šios čiurlenimo drebulys
mane , anuliuoti manimi , pertrauka man ir gadina ir
sako, kad jūs esate ne !Kur aš esu , aš noriu daugiau , aš
negaliu palikti tik pragyvenimui ir kvėpavimą.
Kelias per frontais , ir štai ką , kad saugo mane juda į
priekį .
Kadangi trauktis ir grįžti ten, kur aš net ne manote ar bus
.
Noriu bėgti , nuo cigarečių , Avarija ant uolų ir fulminatai
.
Mano širdis kaip šio cigarečių , kad išeina į norą žadinti
jums busvienas, kad stumia mane ir mazgas unties
.Nenorėčiau , nenoriu būtipalaidi siūlai , kad ryšiai
atvyksta spaustuvai .
Nenorite būti, ką jūs sakote, ar pasakyti apie mane, aš
noriu būti , ką aš jaučiu .
Tai mazgas , nemato , kad pažandžių ir išspaudžia ir
sunaikina .
Tai kaklaraištis bus sulaužyta.
Viskas atgal iki nulio.Aš tik noriu būti 0 , be jokio loginio
tolesnių , nenoriu būti teigiamas arba neigiamas , bet
reikalauti, kad jūs turite padaryti, ir atsitiks .
Leiskite man .
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Kodėl verkia ?
Aš nežinau , bet visada žino , kodėl ašara priklauso, ir
laisvi, aš taip pat žinau , nes kartais aš paleisti į kitų
klaidų ir todėl, kad aš turėti palaikykite.
Noriu verkti , aš noriu , kad lašas mane.Šis jausmas
kartumas , kad palieka mane su šiltu šalto SHIVER kuris,
bet verta jūsų ašarų , ir juoktis ir jausti .Pabaigos rūpinsis
pasiektą ašara pabaigoje nėra iškeldinti , bet visada
pasiklysti ir veikia į ašarų abejingumo veidą.
Aš galvojau , kaip ir jūs.Taigi įprastas , todėl tai, ką jūs
manote yrastandartinis .
Man nerūpi , ką pasaka , aš noriu pamatyti, kas jūs
negalite duoti man, ką man reikia , o ne jums.
Nori mane.Jums noriu jums , kaip jūs visada buvo , ką jis
manė, buvo tai, ką buvo ar kur nebuvo , jūs veikėte , kaip
jūs darote .
Aš man .
Aš nežinau, kaip aš pradėjau šią istoriją manaunedaug
pasieks bet neturite rodyklę nei lanką , jau nekalbant apie
tikslą .
Aš neturiu tikslą pasiektų , aš net ne svertiniam taria , aš
jaučiu , kad man pasiekti yra aš,rodyklė yra varomas į
širdį , kad mano skausmas .Vienišas širdis , pažymėtas
kaip atgaivina insulto ,skausmas yra per stiprusnoras
siurblys .
Nesu nemokamai.Aš niekada nebus visiškai nemokama ,
myliu savo laisvę , bet jaučiu saistomas kas turi meilę
man.
Nes jie myli mane ?
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Ar patinka .Jie nori būti laisvas ir pridedamas prie
kažkas.Nori mane jaustis vienas ir nepastebėti.
Aš nenoriu suprasti nieko , nenoriu galvoti apie ką nors ,
nes aš įsiveržti , noriu nuo artėja.
Man nereikia meilės sako, kad laisvė .Aš tik noriu , kad
lašas kas manyje .
Sielvartas , nuostolių .Buvo ir nebėra .
Atėjo momentas nejausdama kairę .
Ši prigimtis daryti ir atšaukti ir daugiau, pasakyti , ką mes
darysime .
Aš nenoriu nieko daryti , nenoriu eiti, aš noriu eiti ten, kur
aš negaunu .
Dingo ir nieko atneš .
Neverk , ne juoktis , nemanau , nereikia ieškoti ir jaustis
kaip aš nesu miręs.
Kastragedija !
Ir aš turiu eiti vieną dieną aš taip pat pasiduoti .
Ką daryti?Taip , man įdomu, kodėl tai , kodėl tai, bet
nenoriu galvoti , kas buvo perduota .
Nenorite kovoti, nenoriu būti kiek nors, kas niekada
nebuvo .
Balsas neduoda ramybės , kas raudos.
Laikykis .
Aš keliauti , aš ateiti ir eiti kantriai .
Ką aš galiu pasakyti , aš neturiu , neturiu daug , o kitas ,
kad man trūksta .
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Pažeidžia man reikia man sakai nenori .Aš nenoriu .
Aš nenoriu eiti atgal, aš noriu būti čia, kai muzika groja ir
pučia vėjas .
Nenorite būti velnią , nenoriu būti angelas , nenoriu
dangų ar pragarą.Noriu žemę , kur viskas yra.
Nenorite palikti , aš likti ten, kur Aš esu , aš noriu viskas ,
tik man erdvės kvėpuoti ir galvoti apie jį.
Įsivaizduokite ir sukurti savo egzistavimą.
Aš tik noriu oro kvėpuoti.Nori mane palaidi kaip oras,
kuriuo kvėpuoti .

Rašiau , kas bus atsitikti po svarstymo , ką mano būtybė
nori perteikti .
Žinau, kad tai nėra lengva.Manau,daug nebus sakė , daug
taip pat ta, kuri negali būti suprantama .
Aš atmetu .
Užgaulių norite atmesti tai, kas man skurdina .
Kasdienybės dalykai neturi širdies vietą ten yraemocijų .
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Ką mes matome iš pirmo žvilgsnio galite pažymėti savo
širdyje .
Jis negali priimti jį , nenoriu matyti , bet jaučiu , ką jūsų
akys mato .
Niekada atverti akis širdies , nes jis negali pamatyti ir
kenčia .
Aš čia .
Ar matote mane ?Manau, kad ne !Ar manote, kad manęs
?Taip pat manau, kad nėra !Ką jūs matote mane ?
Hm, aš buvau čia kad nebūtumėte esquecesses manimi ,
negali stovėti neturite jus , nes tai, ką mus vienija kartais
mus skiria , bet sakau jums: aš čia .
Aš ne apsimesti
Aš įrašysiu ir leiskite jam tekėti .
Ką rašyti neabejotinaiašarų .
Kaip rašė ašarą , nes ji yra , liūdnas, vienišas , šlapia ,
laisvas.
Leiskite nuvalykite savo ašaras , savo skausmą , savo
liūdesį, savo vienatvę , kad neuždustų , kad turi būti
vienas.
Leiskite laižymas savo ašaras , Aš geriu šį skausmą, kurį
galite jausti
Tik vienas.Mane , tai man , tik man !
Kaip aš esu?Just me .
Jausmas plečia tikrai jaučia skausmą.
Kaip tai atrodo, kad mes esame.Manau, apie išvyksta už
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tai, kas ateina iš užsienio.
Įvežimo žinau, kad aš egzistuoju , kad egzistuoja kiti
tiesiog pažvelgti į mus , bet niekada pamatytipats , kad aš
prarasti puslapių, lapeliui , palaidų sakinius , palaidų
puslapių, lapeliui , palaidų frazes , nori viską pleiskanoti ,
nenoriuišsaugoti nieko , aš ištuštinti save, tik taip
evoluirei kad viskas man rašyti, viską evaporize , esvaísse
į sakinio daugiau skausmo laiške , kiekvienas žodis savo
skausmą , rašau išlaisvino mane .Nenorite , kad kenčia .
Kitą dieną ryte,švieži rytą oras, triukšminga per
daug.Noriu naktį tylią naktį , kur matau tamsoje šviesą
atsinešti su savimi.
Leiskite prisijungti prie tylą ir tamsą .
Kurkime šviesos užtemdymas .Pusių, kampai , pakabukai
, burtai , eilėraščiai, frazės .
Aš noriu būti jūsų šviesa tamsoje naktį.
Kaip aš leidžiu sau eiti į bedugnę potvynių kampuose
žaisti arfomis aukštą Mermaid .Noriu pasilikti ir žiūri į tave
be sakau ką aš parašiau .
Niekada nepamiršiu .
Nieko !Ar nieko
Šiais žodžiais tikslas yra niekinis .Aš nenoriu, kad jūs
skaityti, mes nebenorime parašyti vieną dieną noriu jums
pasakyti .
Bet dabar tiesiog norėjo iš nieko tiek.
Aš nežinau, jei jūs skaityti, daug mažiau suprasti, ką aš
turiu pasakyti jums.
Ką norime, kad jūs pastebėsite, kad yra entendas ir visi,
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bet tenka man ir ten galite pasikliauti manimi.Tačiau
nereikia niekam .
Aš laukti mirties decepe mane.
Mirtis ?Nėra mirties !
Ir tai yra visada dalyvauja .Aš nebijau mirties , bet
prarasti tave.
Ne todėl, kad kažkas skauda man , betturėti ir neturi
patirtiesbūties skirtumas , kaip tai gali būti taip ?
Noriu nieko , už mažą ir daug ką noriu , aš noriu nieko
kartoju , turėjau viską , kai aš nežinojau, ir dabar aš
žinau, ką aš noriu nieko , atmesdamas tai, kas ir ne , aš
būsiu laisvas, be visko manryšiai ir lašas man kartėlį , tai
turi .
Tiesiog noriu būti!
Ar galiu tiesiog būti savimi ?Taip mane ir viskas , tai nieko
nenoriu ." Timeless "
Rezultatas, ir pradėjo sumušimo paliovos nukentėjo
precedento srauto anomalija arba sužeisti tada vieną
dieną atidarė ne daugiau grįžta daryti tai buvoatviras ir iš
karto arti, kaip aš ištarti , buvo mano, bet visada
manojūsų užsakyme , jūs ir aš vienu žodžiu tada širdį !
Giliai liūdesys būties
Tai nėra žinoma, reikia žinoti ir išmokti gyventi su savo
intymioje štai,atotrūkis yra nereikšmingas ir turi
priklausymo yra kažkas, kad visada išsisklaido tarsi
atsisakoma , nėra iš esmės nenoras tik noriu būti iš
savęsjūs galite pamatyti fone mūsų vidinis ir ten matome,
kad nėra nieko , kad prastesnės kaip išpažinti didesnis
štai akivaizdžios galvoti , aš neleidžiu išreikšti kiek
mažesnis yralygmuo, kuriame mes vieta save matysime
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kaip aukštąjį savarankiškai,vis arti begalybės visada buvo
neaišku, utopinis štai gimti , gyventi ir mokytis , ir kai jūs
tikrai suprasti, žino , kad daug pabėgau nuo visko ir žinoti
savo paties , kas pasikeitė ?
Viskas mano tylus pasaulyje !Ką daryti?
Nes aš pasiruošęs pakeisti ir veido visi, bet beveik visi iš
mano pasaulio mano pasaulis tyli?Taiintelektas , kad man
sako, daryti teisingus dalykus , kad taip!Įsivaizduokite ? !
Iš stratosferos be jokių apribojimų plėsti aspektas
patenka į magijos nusivylimą Bezczasowo tame pačiame
visada su tamsiai išvaizdą tikrosios iliuzija žodžio jau
kalbama nusivylimas iliuzija lygiu;Dora kartos vidinių
konfliktų paprasta agoniją , kad pranoksta bet kokią
harmoniją.
Paslaptingas , gilus ir jautrus , kad yrane privalomas raidė
energijos daug daugiau laiškų ar laiškas mažai žodžių .
Čia yramenhir kuri sedimenting ir raštu daug mažai kas
pasakyta .
Be tuščių dalykų jums ateis daug bus tie, kurie jus palikti
, kiti nebus stovėti .Norėdami pasakyti, kaddidesnis kietas
kovotojas , bet "naudoti" , kad mažai stovės , bet tie,
pervidinį mažiausias turi vertę, kurią tik jūs galite
gauti.Gyvena, auga , mokosi , ir fone visada mažai
utopinio žinoti .
Štaidiena, truputį , noriu tik dar sužinome, kad rašymas
buvo suvienodinti įprastą žinių mokslinių žinių žinantis ,
jie abu paaiškinti tik su gilia išmintimi , kuri yra skaitoma
+
Aš pradėsiu , kur aš noriu baigti .
Dūmų plečia savo kambario interjerą .Nes mano vidus
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taip pat , tai yra pažeidžiamos.Noriu nutraukti su jumis ir
su kitais.
Aš gausiu ?
Stiprumas , stiprumas ir jėga, kuri neduoda ramybės man
ir man sako, judėti į priekį be baimės !
Jūs baigsis prieš mano dienas.
Viskas eksterjero Aš atmesti , nes aš jaučiu ... Aš nežinau
, bet čia aš palikti mano mažai istorija yra šiame
puslapyje, galite padidinti mano smalsumas trumpą
istoriją .
Ką aš jums pasakysiu, šiuose puslapiuose yra man rasti
tikrąjį "aš" , kad gyvena manyje, be išorinio pasaulio .
Kaip tai įmanoma , matysime , kaip aš aprašyti savo
istoriją .
Nebegaminti anksto pasitraukti iš tiesų
eiti.Rūkymas toliau persmelktų šią erdvę .

pasiruošę

Ši istorija prasideda ten, kur baigiasi .
Kas man pasakys, yra kovoti su viską.Leiskite pamatyti,
jei aš galiu gauti iki galo ir pasakyti, kad aš padariau
viską, ir nieko , kaip maksimizavimo vidinio savęs .
Ar čia atvyko trumpai cigaretėms sudarėpuslapių skaičius
skaityti , kodėl.
Paimkime kovą , tai turės , kiek laiko
Sopra valandomis , minutėmis , sekundėmis .Jis per !
Aš pradėsiu , jei aš galų gale .
Aš esu pasirengęs tai rūkyti praduria langą ir išmetimai į
orą, aš noriu būti tai dūmai yra tik oras.
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Aš tik noriu kvėpuoti oras
Noriu plūduriuoti ir įsivaizduoti, ką čia pasakys .Ką aš
nenoriu daryti, pradėti , galiausiai visada tas pačias
klaidas .
Mūšis dar toli gražu užrakinta.
Ką aš noriu perteikti yra jausmai , situacijos ir konfliktai .
Irkova yra laimėti savijautą , kuris man buvo .Noriu
būtikita , skaičių vejasi mane.
Mano paties suvokimas, kad įspėja mane ir man sako :
atsiranda laimi jus
Čia aš stoviu , bet kovoja su judėjimo toje Chase .
Mano pagrindinė , ateina į mano savarankiškai
.Išlaisvinkite save , plėsti save , leiskite man būti jums
per mane.
Pradžia čia ką bus.Kokie klausimai , atlikite be flinching ,
štai paveikslą , kad neduoda ramybės mane.
Ar , pasikartoti ir atgimsta gyventi ir jausti
demagogija ir iliuzijos , gyventi , ką jūs nematote .

.Ne

Nes tik tada bus jums pažangą , atsistoti ir pasakyti.
Aš noriu būti , ką aš esu , aš esu mane.
Yra ta, kad aš buvau ir kad šis skaičius bus.
Aš būsiu kaip įsivaizduoju .Kai vejasi man pasakys jums iš
anksto .
Pasitinkant mane ir išlaisvinti mane.Galiausiai dar pradėti.
Visa tai mintis .Saugokitės tai bus vejasi jums ir galą
kabelio esate draugai.
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Ne daugiau atsiprašau už šiuo metu.Pasiekėkančių
pabaiga , jis palietė mane ir sušnibždėjo man tu ten?
Dabar yra pradžioje , kad aš pranešti čia pabaiga .
Nes dabar aš sakau , tiesiog ateiti pas mane ir apima
mane į pergalę.
Majoras mane paversti tave .Turėti mane !
Jums buspaskutinis kartas, mano kvapas .Taip , jums eiti.
Nerodyti man liūdna su savo išvykimo .Beje , aš žiūri į
savo kelią.
Eiti kaip atėjote , kaip atėjote .Aš nenoriu, kad jūs , esate
labiauvijoklinis nelaimė.Jūsų dalyvavimas yraįžeidimas .
Žinau, kad jums niekada laimėjo, tik prarado .
Jūs esate kaip rūkymas draugui ligos .
Dalis ir eiti , eiti eiti , kad atvykus ten nebus .Kaip jau
sakiau, Emano savo kvapą , kad tik ... IRES įgyti kitą
skonį ir kvapą .
Gal jūs neturite žinotumėte , nei būk omenyje tai, kas
provocas jums.
Kadangi
aš
žinau,
jūs
prisimenate
kelerius
metus.Pakankamai , kad dabar čia slypi noras toliau su
jumis.
Aš dejuoti savo buvimą pradžių maniau , bet ženklas
nedidelių negalavimų.
Yra taikomi, ir aš sukurti savo ryšį, tačiau Trenerius
labiausiai ir iliuzinę malonumą gyvenimo sąlygosšiek tiek
silpna .Drįstu atėmimo .Nes tik tada būti lengvas ir
natūralus , kad maitina mane.
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Cool, rami , šilta ir harmoninga buskompensacija
Natūralus vėjo teka kaip laikas visada jaučiau su
šiaurę.Oro srovės bafejado prieš mus bus audros
susiduria su mumis , tai natūralu, kad iš paties oro dūmų.
Kokiais randame gamtoje ne kaip viduje laisvųjų srovių
harmoniją.
Gėlės, auga ir įtvirtintas labai šaknies išlaisvinimo
.Testamentų nedviprasmiški mūsų susitikimas yralabai
rožinė iš dykumos smėlio svyruoja stangrinantis priežastį
kartus.Eiti išlaisvina žmogaus vulgarus įvaizdį, į intymius
santykius , kuri atskiria mus ekscentricitetas .Mes esame
skirtingi, aš natūralių ir ekologiškų tu dirbtinių ir sintetinių
ir todėl ne exprimas be manęs .Be teisės akto , kuris bus
neutralizuoti , jūs padaryti mane laiminga .
Aš atidaryti duris jums ateiti pasikalbėti su manimi.Bet aš
paliksiu jis praviras išeiti netrukus po to.Pav esate
susipažinę su savo plitimą, consomes man kantrybės
neramumų .Jūs esate , ir jums busšiek tiek daug svarbos
.
Mes visi
vaikams.

turime

šiuos

kvailus

etapus

,

dažniausiai

Bet jei jie papasakoti suaugusiems išleisti vaiką turime
mumyse , tada aš su tavimiblogai etapas .Aš einu atgal į
paciento ramybės .
Jūs galite eiti aš užrakinti duris.Gana žinoti, kodėl jūs
atėjote , bet taip pat žinau, kur tu eini .
Atotrūkis pločio, platesnis manoma, kad sumažės jums.
Bėgimas , be manęs , apgaubia jus ir sprogsta .Nuo pat
pirmos dienos , kad jūsų žodis buvo mano žodžiai , bet
nesakykite man, kaišalia galite man papasakoti , labas, aš
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čia , bet tikrai jūsų kelionė busį kietąjį bet harmoningai
tikrųjų grąža taip, kad ji yra arba tegul įsiveržti ,mes
turime tai, ką mes siekiame ?Taigi tikžodis iš jūsų , tai
bye .
Ir jūs atėjo išvykstate pradedant ...
Tai buvopaskutinis kartas ... praleisti ateina palikti.Ašara
nukrito ir išnyksta šauksmą .
Lyno , kuris jungiasi su manimi , yra netas pats, kad
suffocates mane.Kaklo mazgas , kabo siūlus .
Estrangulas protą ir sufocas sąmonę.
Ką siūlome, yralėtas mirtis atjauninti ir pėsčiomis šį kelią
ir kalbėti , kaip mes padarėme.Niekada bus ištrinti
skausmą ūmiai nei vienas smūgis sumažinti laminato
triukšmingas Live.
Tuo šiurpias atminties ir šmėkliškas smūgis viršuje.Buvo
jūsų dichotomous buvimas tarp buvimo , o ne
viduryje.Gyvenimas apima fotografijos momentų , kad
visi parduotuvėse ir iš karto supilti .Kadangi jūs gyvenate
mane iš manęs .Ištrina savo likimą ir gyventi frakcija .
Tai nesenstantis jaustis plinta šias akimirkas .Kaip skristi
nepaliekant savo vietą .
Šį kartą nesibaigia , nes kvėpuoti ir gali kada sustoti, ką
daro jums kvėpuoti.
Gyvenimas yra toks stiprus kaipnoras kvėpuoti.Bet tik
kvėpavimo negyvena .
Kai jūs paliekate Jus gyvenate ne sustoti kvėpavimas .
Taigi, kas yra tas, kuris atsiranda bejėgiškos vaizdą.
Be apribojimų ar pasekmių , į kitą etapą.Tai kyla iš kito
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būti kiekvieną akimirką šiukšlės mums, ką mes iš tikrųjų
yra ,ir savigraužos uolos iliuzija yra gyventi , o mes
esame gyvi , kas juda mums yragamta , kad mus supa
nuolat ir tik atitraukia mus , aš turiu galvoje , kad
visiabsorbcijos laikas me- džiaga tik iliuzinę protą , nes
gamta atspindi visus rėmelius atsitiktinai ir superlatively
kaip kiekvieną žmogaus judėjimo forma akimirką.
Nepriklausomai atsiranda aplink save skaičius yra ne , kad
šlovina interjerą , bet tik užfiksuotiišsiblaškymas jausmas
yradidesnis būtybė , kuri juda mums motina gamta .Jeigu
bet kuriuo metu , dorų , prieštaringų įsiveržia jums yra
prilyginamas ne proto akimirksniu šie įrašai gali neatitikti
mokymąsi ir išeiti bet kokį pagreitį.
Laimei šuolių , milžinišką ir tolima mintis.
Norėčiau pakalbėti apie ... Jums reikia nuspręsti , visada
manobraste .
Atbulinės eigos vaidmenis sako tylėti .
Žodžio skrydis yraveiksmas.Kaip ignoruoti jums ir jums .
Jūs esate plaukioja aplink vėjo šešėlis.Kadangi
paslėpti , pasirodo , todėl, kai norite jį.

jūs

Ar nematai ?
Atsidėk kitą, turėsite dar vieną draugą, kuris nėra jūsų
paprasta nelaimė.
Paaiškėja garuose iki .
Todėl buvo tai, kad skaičiavimo iki dešimties , supratau,
kiek vislumbramento fotografiją momentu ateityje lango
buvo atvira ir peržiūrėti tik paskutinis dūmų plečiasi,
oateities paspaudimas tampa didelis ir platus .
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