
SUN KU -Luč Resnice

          Nezahtevne pomisleki, v dobri zasnovi , zelo 
odmerek neodvisnosti, globoko , zanimivo , kot smo videli 
interakcijo zelo dobrih idej , ki so povzročili korak 
povedati zgodbo z moralno , da jenauk te zgodbe ... to 
zgodbo približno dve delovni konjiki je podal potovanje 
skozi starodavno Japonsko , saj v času odkritja jesiva osel 
natovorjen s soljo, zelo težka bremena ;black ass vodeni 
do svojega cilja prikolico , ker je imel zelo svetlo 
obremenitev , je goba up bahanje z njegovo srečo pa zelo 
nesramen načinsiva ni mogla stati in je bil o tem , da 
umre , ko padenapor spotike v veliko lužo vode 
derretendo-če polovični obremenitvi , črna rit 
presenečeno gledal neverjetno srečo mate da gre 
dviganje , olajšanje ob kar je ostalo brezplačno.Poganja 
ga ljubosumje , vržejo v vodo, v upanju, enako usodo .

Goba vpijala vodo zaradi česar je skoraj nemogoče, da 
črn tudi stand up , seveda na koncu podlegla utrujenosti 
in umre .

Zgodbe o dedkom

Ljubezen je kot mavrica , ni vedno prisotna , ampak 

1



vedno se pojavi !Utopično teorijokaosa formulirana 1 = 1 
+ 1 = 2 : 2 = 1a Rainbow Spiral utopija multifaktorialne 
ljubezen konča pri največji subjekt moči sevanja , cveti v 
soncu -zemlja poteče ,ne navdihuje enake barveslikati 
svet - diham , ki jih navdihuje v isti zrak ljubezni in sem 
vse barve slikati svoj   svet !Vse to je del , kako se 
počutimo stvari in da obstajajo stvari , ki združujejo , 
druga samostojna , vendar jeresnica , ne skrivajo dejstva 
.Moj prvi spomin preprosto samo še spomini , v katerih 
absorbira dogovor o dočakat dan , in se pripravite me z 
močjo svetlobe iz teme in se razdeli moč in energijo za 
celotno constelar skupnosti.Sem dal sam razmišljati , če 
en danna daljavo ?Če en danna daljavo, bi uničevalec , 
strašljivo , glasni , ali pa je bil neusmiljen svetla , lepa, 
sijoča   in energična .Vsak ray ima kot ljudje različne 
značilnosti , različne načine delovanja , drugačno luč , tj 
vsak ray / biti edinstven in ekskluziven .No, če en dan 
bitirazdalja vsaj to je bilo izvirno .Vsak žarek ima obliko 
ukrepov, kot kadarkoli ljudje, ki delijo na trenutke 
pojavlja frakcij .Smo deluje na žarek / biti , da bi lahko 
spremenili smer in cilj .Kar zadeva destinacije in prvič 
bom sklicevati Božje ime , je prišel en dan , da je pogovor 
prepričanja in vero s Koran sledilec , ki mi je povedal 
naslednjo zgodbo , ki jo bom lahko opišem : stedal igreza 
roke in Nagel prosi Boga , da vam pusti najvišjo oceno in 
vam zapustil mar .Draga moja,zgodba izvira vendar je 
končno sprostila podatke ?Toda poleg tega zgodbo želim 
povedati, da moramo ukrepati in polmer / se deluje z 
okoljem , vsak vrže kocko s svojo energijo / oblike / 
vedenja .Vedel sem, da botransformator in da stvari grejo 
, da imajo ravnovesje sijočimi sil, ki bi se pretvarjajo 
realnost .Oživiti energijo in ki živi nezadovoljstvo z 
zadovoljstvom bi postal v vseh barvah naslikati svoj   svet 
.Zbudil sem se v drugačni realnosti od običajnih in 
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raziskovanje pisanje tečaje skozi to knjigo bi razširila 
moje počutje.Razmišljam o tem, kako prenos misli in jo 
enačijo s svetlobo in njene moči .Vsi razmišljamo o več 
perspektive morali slediti verigo induša ima trenutke 
motenj ,tako gledamo , ni vedno naiven in energija širi 
.Troubled umi prekrški so ohranjali inglas v sozvočju 
glasneje kot mnoge glasove , besede soizraz umetnosti, 
od zdaj bo prišlo navdih .Bitje srca ima svoj ritem, ki širi 
žile .Represija predstavlja mrtvih , ker ima vse svoj   q .Vsi 
razmišljamo o zlobni in včasih nas utihne , " vendar smo 
vsi mislijo ," so spomini niso vedno prisotni in reči ne 
pratiques sovraštvo , ker je to slabo .Vsi imamo pravico 
do svobode izražanja , vendar ne vse, je še ob pravem 
času , in nič bolj pošten od resnice , imamo različne oblike 
izražanja in je dobro, da imajo ravnovesje .Bilanca je cikel 
rutine , da je živčenneravnovesje .Ljudje radi, da podajo 
svoje pripombe.Vsi imajo čisto univerzalna ljubezen rodi 
sočutje .Sonce jevir energije ,nenormalno se nič ne zgodi 
, vsakdo pozabi , če hočejo, in obstaja vedno več 
perspektive, veliko idej , nekaj obsodbe ... obstaja 
nepopravljive stvari , ker so vsi predmet 
nepravičnosti.Ljubezen jevir užitka in vedno sam in 
zaščitena : obstajajo ljudje, ki ne marajo , da mislijo , 
ampak je zavedanjesvetilka , ki nam pojasnjuje .

Obstajajo razvade , da smo vsi imajo včasih strah , vsi 
pravijo in delati neumnosti .Ne pišem za vsakogar, vsi 
imamo nekaj, kar ne želite , da se spomnite , vendar je 
dobro, da vemo, kdaj smo žalostni in vedno priznam in ne 
skrivajo ničesar , ker imamo vsi ranljivosti , vsi čutijo 
zadovoljstvo nečesa in kopriložnost preži odpira 
vrata.Vedno jeobčutek zadruge , ampak " nihče ne je kdo 
" in da ima vsakdo pravico , da zasije .Prijateljstvo je 
vednodobro načelo prijatelju je ena sama .Sledite 
svojemu instinktu viditepozitivno.Mi lahko vse ljubil in 
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ljubezen ljubezen je luč generator , ko smo ljubljeni , da 
moramo spoštovati ta občutek , ljubezen med seboj in 
povečati rodnost , vedno z besedami v križiščih igrah 
nedvomno antagonističnih besedami, temveč s svojo 
logikoda se prepreči trpljenje." Kaj paje star , ne modrost 
, vendar previdnost ", tako poslušajte !Vsakdo ve dobro in 
zlo ?Imamo v naših rokah odločitev, da se bo dobro ali zlo 
, norost je nekaj sanity , res znanje je pomembno! ?Če je 
mogoče, je diplomiral na šoli življenja ... se bom obrniti 
zate , zame in za tiste, ki me imajo radi .Spremenite 
evoluciji .Kabel , ki poteka živahen tok tesnobe , elektro, 
vodijo organi, hranilnice in upanja za nekaj novega in 
neverjetno , da zapusti statične premike , vendar z 
dirkalnih misli in tesnobe .Paraliziran motion ,napetost 
naraste pri oblikovanju in dejansko kontrolirajo in merijo 
premike , dol po stopnicah mišljenja , kjer smo se 
povezujejo med seboj.Je ta lestev misli, ki smo jih 
opredelijo vedenja, obrazov in gibanja, ki niso primerni za 
spust in vzpon na trenutke življenja , luči nahraniti tek 
brez ustavljanja vodstvo si nor to realnost stoletja .XXI , 
energija, magic, kostume , vse z očitnimi harmonij , 
vendar pazi na stopnice , ne bodo vsitekočih stopnic 
življenja , obstajajo bitja, ki se vzpenjajo po stopnicah , ki 
se dvigajo in predvsem kdo se premika in podpira , ali je 
to dovolj ali je tovprašanje ravnotežja ?Ravnotežje moči 
je bistveno, da se bilance gibanj , gor in dol na ravni 
vsakega bitja , ne pa vsi zaslužijo , da gredo dol , ali nas 
podpirajo na vzpenjanja , truda in vztrajnosti , so ključ , 
nato dvignili sebe z duhom žrtvovanja , brezpoškodbe ali 
ustavi in ona vas bom v luči bitja razmišljanja .Ne 
izravnavo zunanjih sil , ki bi lahko , koraki so trdna in 
krmijo s kabli upanja prišli na najpomembnejšem 
električnega kabla cikel življenja, energijo , ki hrani 
zemljo .Moj električna plošča je bilatista, ki bi bila deležna 

4



stališča in destinacij univerzalne moči .Bila jesončna 
svetloba , ki bi osvetlijo temne drobovje zemlje 
narave.Kaj se je dogajalo čutil zore užaloščen eno obleko, 
ki ste jo dobili z nočjo , je živel , oživljena, in prerojeni Bil 
semmočno sonce ( sonce ) *sevalni vir , ki padajo kot 
kapljice na tla , ta vir življenja in svetlobe .Moj svetilnik , 
ki si nenehno nihalno gibanje anomalije .Začenjajo čutiti 
prve električnega toka in hrupno živcev utripanja srca z 
električnim tokom .Elektromagnetni valovi , ki pridejo in 
gredo valov misli okoli kroga valov .Električna energija 
teče skozi moje telotok, ki me pripelje do vezju valov 
.Električni impulz dol in sem pretresti impulz kroži v 
električnem načinu , vedno vedel resnico, ko je odkril 
impulznih sveti , jeblackout in utihnilpretresalo glasove 
svetlo občutek, da , zasveti svetlo svečonabralo bolečina 
staljenega voska .Električni vrata odprta nežno dotika , 
ampak zapiranje ni časa , da začne.Električna verižna 
žaga kose s temnimi živahnih sovraštva korenin.Elektriko 
v svetlem dim zbistri spomin, elektromagnetna turbulence 
v glavah mrgoli , nemirna neskončne electromagnetismos 
.Razširijo electrifying žarke , ki hromijo um , imajo svetlo 
, črni naelektrenost utripov , utripajoče luči, me muči 
prehod z neprekinjeno verigo .Neprosojne luči osvetljujejo 
nenavadna bitja v šibki svetlobi .Žice teče skozi mene telo 
živahno , polno energije.Subo in napredovanje v 10. 
krogu in je" neuspeh energia , nepodkupljivi celotemno 
jeizguba moči in padel na tramvaj besedah   ekstazi in 
čustev .Svetle ostri cut in svetle odmevi , sije svetloba 
oprijemalne glasovno lomljenje , so strele utripa kjer 
temno nejasno zablodeli bitja z očesnim 
usmerjenosti.Obstajafluorescence in ki ne cvetijo in padel 
grom v vseh smereh in pomenov ." Ofusculência " in ti 
piercing strele zasenčiti drugega in izletniških občutki in 
pogledi .Žarenje in sekajo globoke loke v svojo dušo , ki 
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razpolagajo z atomi , dinamične in žarnice šoke .Kot 
namig mi kovanje neujemanje občutkov , ki zahtevajo 
močno in odločno luči v moji odsotnosti mraku da curl 
nežno , v visokih luči mojega bitja in nežno navdušile kot 
blisk .Obstajazlovešč luč , ogrozil te prebolelih luči , ki nas 
muči in pustite predvideti nevarnost ?Obstajaluč 
,svetloba, ki vas spremlja na bucolic in ne morejo soočiti 
trenutke vas intimidas v tajnosti.Jeintenzivno rdečo luč in 
blokiranje pospeševalnik živci .Zarpares šok in 
kontaminanti umi brez impulzov eden izmed njih up , 
svetlo podjetje , osvetli tisto, kar se ni dala in se ne 
počutijo podjetje svetlobe .Thunder zmelje in razbijejo 
lačne zvoke užitka .Močne luči obsodijo z drugo življenje, 
da izobraževanje , ki ga glasove .Kako močna in 
lacerating žarke , ki bi zadevala vezi nemogoče tie šibko 
svetlobo , v kateri je zasenčila zavest, da prodre zajetno 
svežnjev .Intenzivno osvetlitev meglice črne svetlobe v 
svetlo Cosmic , prodorno in globokih kozmosa , ki 
odpravlja pozabljivost duše .Strele predtekmovanje in 
potemni, postane negibno in tiho, vendar je obseg in hrup 
, ko se to zgodi , je sape in prepričljivo , da okuži bes 
živeti in biti prisoten med drugim luči in osvetlitev ali celo 
preprosti vladalo bežen teme in vzdihiodmori najbolj 
electrifying molk .To strele počisti vam vest označeno z 
izdajo zgovorna in stoka, da se obori akcijski zanemarja 
občutek nepremičnine biti priložnost v času padla še 
strele na tem svetu .Spomnim se Fotografijo, posneto z 
bratom ( zdaj visi v moji sobi ), in sem na mestu , kjer 
sem imel peklenski gostitelji , ki kasneje nanašajo .Po 
svetlo sivi , ti pepel , ki jo označite ogrevati likalniki divji 
in močni leuničena so onesnaženi s svetlobo pepela 
preteklost in prihodnost vseprisotno ne pozabi .Razrežejo 
spodbuda za trenutek in se širi počasi wrenching in 
effusively vam pove vas nadzoruje in vas vrže v vodnjaku 
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svetlobe, ki se utaplja v spomin inkontinentnim besed in 
polivanje vaše žeja za svetlobo.V Hrup so tli žerjavica 
magnetnega telesa, ki piska in utripa v svojem srcu 
gorečo z željo po nečem , možatega in moško ali žensko 
in čutno , potem , to žalitev dvojno osebnost , ki ne 
dobimo niti na eno ali drugo stran .Ti svetlo siva 
toplotetemno inneresno in imajo v svoji toplotno zaščito 
dežja in požrl , da širjenje različnih kontinentih in 
brezčasno vesolje nas napade in nam predstavlja 
vpoglede razkošno in nam daje veliko užitkov in 
depresivno.Anksioznost kemija sedeči užitek, ne pa skorjo 
, vendar natisnjena v naivnih obraze.Pozablja na 
vznemirjenje in občutek bitja , počuti bleščečo in sije in 
blaži krče , ki jih ekscesov čutiti , ekscesov , kot da nas 
preusmeri v drugo dimenzijo , razvija, viri na zasvojenosti 
ne umaknejo , ne nihajo ali spopad v nori laszanikanje 
.Hipnotik lahka in groping izkušnje občutki čutiti na 
obrazu , ki obetajo , da pridemo do želje , nas vodi k 
racionalizaciji in verjamem, da je , za to smo nagnjeni 
brez kredita brez dolgov , mirujoči kot hipnotičen življenja 
transcendentne bitja, ki se zapletla vsuhe viri , rave 
zaračuna obrvi shamelessness in prosti čas .To nas vodi 
do novih izzivov v isti misli v različnih reakcij , te reakcije 
včasih nerazumno , kjer se soočamo s čisto željo, da bi 
imeli , se lahko napaja z njo in se ne izvajajo kot 
svoboden kosov gline , ki pridejo skupaj, ko se segreje .

Moj drugi spomin je pravfotografija oblečen v obleko , ko 
sem v istih oblačilih iz prve slike , ki je zdaj v moji sobi , 
sem v Açoreira na avtu Spomnim se uvršča po stopnicah 
navzdol moje babice , ko so bili trakoviuporabljajo na 
vhodu muhe .Spomnim se , da pokličete deželo moje 
babicedežela muh je bilo veliko vznemirjenost osli in konji 
nenehno tečejo .Moj oče , ki je lastnik modrega 
avtomobila, ki se je rodil moj drugi odpoklic , jeDATSUN 
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.Moj "stari" uporablja za povedati zgodbo , zgodovino, v 
skladu z njim , med moje babice in osla , ki ga niso 
poslušni ,starka je ugriznil v uho.Danes po zgodbi , ki bo 
prebral nisi padel nobenih zob .Enkrat sem videl prsi moje 
babice in je bila v ogledalu je bil pod posteljo mojih 
staršev je bilo bolje, šala , da je otroštvo donajhujše 
nočne more , nočne more sem imelstrašno dol potok in v 
lonec , mislim,to je lahkonajhujša stvar, ki jo lahko sanje 
o otroku in smrti na koncu do smrti in prav tako pred 
smrtjo ali nesmrtno , da svetloba , ki se razdeli med 
odtujuje organov gibanju in niha med dvema preprostih 
načinov , da poživi , ne pa življenjase ohrani v žalost in 
zaskrbljenost sistemskega hipnoze , ki neguje in razvija 
.Zavestno je tako intenzivna, da se ugasne in da se celo 
izbrišejo .Psychedelic cross med seboj vezi v hrupu 
grmenja pogumni , da je podpora in krepitev 
nenormalnost , ki izhaja iz dejstva, da smo se ureja v tem 
psychedelic grom .No tukaj vse ostane skladna brez 
pooblastil ali lestvic , biprenos lepretveza za anomalije , 
črne grmenja , v kletki in pošiljanje čudno, globoke 
Marinci razuma absorbance saj ugasne , obseg in 
potezebrez vsaj skrivnostno , na videz svetu psihedeličnih 
luči, ki prizadenejo tiste, ki ga izognejo , če hočeš ali 
uživajte radosti zamaknjenih barvana oškodovani s 
poševnimi barvah stoječih , ki ne želijo ustvariti ali zgolj 
odpustek .Prežeta z duhom misli drobci razdrobljenih 
resnici so tisti, ki si predstavljam drug svet , stran od 
motenj , ki nam dražijo kot takrat, ko smo se opraska oči 
, ali pa preprosto utripati .To gibanje odtujeni drug 
gibanje žari in spray oddaljenih in pozablja misli na 
preprosto dejstvo , da sozasedena ali vročičen .Thunder je 
psychedelic in odganja duhove brez njih manifestirati in 
zakaj ne obstajavzporedna resničnost govoric in 
nepopustljivosti kot pošasti , in nihče tu poje nenavadne 
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osebnosti in psevdonimov preexisting čeprav dejansko 
obstaja .Zato vse, kar je nerealno ima brezčasno zgodbo , 
ampak ima vse , strah , strah, da deports na obzorju 5 
dimenzije , polígonas in linearno , ampak verjetno ne bo 
niti predmet kakršnih koli lastnost , ta lastnost je, da 
hemisferiin transcendentno apoteoza mislil .Ni rože ali 
raste v žarilnih abstraktnih idej , zakaj , da impulzi rojeni 
znakov kdaj videl , okrašenih , gibanja umetnih in 
primernosti trenutka , ampak vse, kar je ozavestiti in 
minimalno izračuna .Ni izračuni je resnična in 
nepredvidljiva , da obstajaresnična spontanost , ki je 
nesmiselno razmišljati o ničemer.Zmleti in grind glave 
Davno in ima desvanecestes v rumenih listov in pojedo 
bibliófagos da ni vztrajnost ustrahovati zastarelo spomin 
in ki ponarejeno in da njen ukrep .Obdan z merilnimi 
napravami, ki jih pozdravljamo rotulantes Abyssinians in 
smeh ob grmenju od abesinske .Pozval, da tisti, ki živijo v 
luči preteklosti , tiste, ki umirajo od tistega napadel 
vidnejšimi nebesna telesa v resnici zgodilo ,takojšnja 
.Ampak vsi so tehnično bolj ali manj intenzivno, vendar so 
energetsko sevanje , ki niso združljive s preteklostjo , tudi 
prejšnji trenutek .Spomini tem oddajajo škodljivih sevanj 
, vendar ne zasenčijo koli mislil, da če hočeš , da prižgejo 
v vsakem trenutku , gibalne ali trenutek .Za preteklost 
seka s sedanjostjo , v tem trenutku , zagon , drugi ali del 
, ne pa tudi vplivi so torej vednomočna svetloba , ko je 
čisti tok ekstazija , ki bi zmanjšala tako kot veter v obraz, 
kaj šele nato odstrani nameriin gibanje okoli užitka 
narediti ali biti , ker tisto, kar obstaja inračun našega bitja 
jeklik , da jih preprosto veseli, da z vidika njegove 
preteklosti, bolj ali manj intenzivno svetlobo, preteklih 
življenj potenje , vendarne vodijo načela dolžnosti sprožila 
preostalih impulze brez maske ,drugi je živel v tem 
trenutku ni tako preprosto plazijo okrog luči preteklosti in 
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oklepajo nič .No to je sinonim za kontaminacijo , 
sevanjem ne, hvala !Zato ni nič močnejša od svetlobe v 
času , in biti ves čas z vso svojo močjo , toda nihče je 
bolje kot kdorkoli , jestvar boja, in ni prišel k meni s temi 
prirojenih luči , ker ima vsak ,utrujeni od volje in 
domišljije in čistega energetskega razvoja in ustvarjanja , 
čarobne barve odraža v rumeno sonce.V resnici ni veliko 
svetlobe , ostajajo edina preostala obstoj izbruhov in 
uravnotežen način objektivizirati , ki ga ne morejo videti 
.Tako da ni realno, jeposledica nečesa, kar nam pomaga 
ozaveščati .Ampak žarki , kaj je zavest ?Kaj je v resnici 
zavestno ali nezavedno ?Tukaj je ovira, da ne uresniči za 
veliko občutka , da bi in bi razumeli , vsi smo se odpeljali 
za trenutek .To naj predsodkom ovir in reči tokovi so 
nepremostljive , če gre v resnici v realnem ni ovir ! ?Vse 
je tako imaginarna vsi živimo v istem toku iluzij , sedež 
drugih alkoholnih pijač, ki ne vplivajo na resnico , ker je , 
ali res ni ovira med željo nezavednega vedno prisotni 
vzavesti in da si pridržujemo sebile praznina , da so 
izmišljene nebesna bitja, ki živijo , kot piše v luči 
preteklosti , z večino ki so se odločile , da ga je imela težo 
ali ukrep , potem pa spet , ki so jih moti .Ugotovljeno je 
bilo , in je videti, dabrišejo , dokler je bilo le naravno, da 
to jasno luč, ki je kmalu smo skladni .Neskladnosti , 
stisko , konflikt , ki služijo zgolj kot odpustke akumulator 
odnos in problemi pri zavesti , vendar ne tako globoko , 
da so naravni .Med naravno in transcendentno je 
minimalen vpliv obstaja , kot je normalno nas obdaja in 
nam daje občutek na enostavnost in tiho , vse je naravno 
: zrak , veselje , ki nas obdaja, da trkanje in zbeži in še 
posebej ganljiva , nežen dotiktiste, ki radi puder 
lahkotnosti .Energija je uspelo v jedru , močan vir seva v 
nas preoblikovanje , psihološke spremembe, vzemimo 
potem s to jedrsko energijo hit .Ta živahna svetloba raste 
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, se pričakuje, da v resnici ne trpi , ampak kot pav , ki 
infiltrira impulz zaseženih in da vodijo nas , da deluje , da 
deluje ali ne deluje , impulz, ta dinamičen in jasen 
eksplozijo .Zato nam izkoristiti največjo eksponenta v 
njegovi moči , so navadne agenti popravile , stebri sesulo 
nemogoče neuravnoteženost jemoč preobrazbe .In nič 
močnejši kot se bo preoblikovala , ta sprememba v nekaj, 
kar povzdigne in nas varuje pred onesnaženjem.Spomnim 
se, da sem jokala in ne želijo , da gredo do predšolske na 
prvi dan , ampak predvsem po tem, ko je užival 
prijateljstva , igranje s prijatelji .Je bilo normalno v 
bolniškem otrok , ki povzroča visoke vročice meri nočna 
mora , tisto, ki je bila pritrjena na verigi in dol , da goreče 
kotla , vendar z rave misli sem šel k vragu , ampak 
nenadoma zbudila in je bila shranjena v končno število , 
ki je izhajala.Vem, ker sem se tudi naučil razlikovati vroče 
pred mrazom , v skladu s svojim bratom , ki je postavil 
roko na grelniku po njegovem v najhladnejšem delu in je 
v najbolj vročem delu , rezultat : samo spali desno 
zapestje , ki me spominja na 666 aliznamenje zveri iz 
radovednosti moj zadnji telefon, ki se je končalo v 666. -
nekaj, kar nas bo ustavil, če želimo še naprej , ampak 
zakaj se ustavite, če je ukrep, ki razvija in proizvaja 
čustva, občutke in dražljaje , ko nekdo odziva in reagira , 
moje dejanjePrijatelji , potrpežljivost in inteligenca 
razumetidruga pa provokativno .Zakaj bi se negativne 
energije paralizira nas , kot da smo bili otroci brez 
odgovora , dragi moj pogum ,beseda jenaročilo , ki se 
ocenjuje , in kdo bosodnik razuma , ki so lahko normalni 
ali nenormalni , kdorkoli !Vsi imamo vero in imam fezada 
dal , da primere skrb volje in vseveden in te želje , ampak 
kot harfo , ki aludira in izmika oddaja zvoke morska 
deklica z halucinatorni odmevov .Nič več kot sproščujoče 
slišati poslušati dvakrat toliko, kot govorimo in tišina je 
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ukrepanje in ni naivna ali nenadzorovano , malo upreti 
tišino in tam , da poskusite .Lahko celo torturous ampak 
odgovoriti številne subjektivne in objektivne vprašanja 
,druženje tišina je tiho , vendar lahko deluje kot odlično 
orožje neobvladljive , ŽELJI, impulzivnosti in žejni , tisti, 
ki ne more nadzorovati .Pomiri in poslušaj , poslušaj tišino 
v vas.

               Nekoč sem ujelaptica mu vezana žico za likalno 
desko železa bi mu dal hrano, vodo ... in je umrl na ta 
dan moj življenjski igračo .Moja prva igra ujeti igro slab 
rezultat , da ima moj brat za mano povzroča me , da se 
obori en " kotiček ", kjer razpokan glavo , dokler 
jebelkasta tkivo okoli.Hodil sem približno 4 km iti na goro 
in Kentucky kajenja na 12,50 $ na teh sestankih moj 
prijatelj jedli svetilke , skodelice, ki so se zdele , jecirkus 
pred kratkim opravili v naselju.Moje prvo leto kolesarjenja 
ekshibicionizma je bil bolj moj brat ,dve uspelo preživeti 
nekaj opeke in samo zaradi njegove pro bolnišnici.Skoraj 
istočasno vzel ferradela nosečo psica in nato krajo 
frnikole, ki me je izbral moj brat me Osvetnički od 
ladrãozito , da bi kasneje lahko moj prijatelj in sem imel 
najbolj noro brata zemlje .Ta prijatelj ni bila povabljena 
na moj rojstni dan , vendar je prepričan, da mi ponudijo 
svoj   prvi LEGO in edinstven v življenju .Dni pred 1. 
občestvu šla s prijateljem v središče lokalne skupnosti in 
ukradel sin rezin .To je bil šelezačetek.Potem sem začel 
igrati asa skrito , in da je, kako sem se skril mamin 
najboljši prijatelj ostal sam v hiši, kasneje izvedel, da je 
bil prestrašen , in pozivajo k nam tam smo odprli vrata 
.Prijatelji igral s kolesi , avtomobili, frnikole , in všeč 
avanture ... Končal se bo zgodilodan pojejo janeiras za 
kralje in dobili nekaj denarja , ki ga porabi , potem se 
spomnite, ki ponujajo klobase in drugih suhomesnatihsmo 
se spraševali v 3. razredu , in čeprav je bilučitelj zamenja 
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, je bilošolsko igrišče v delih s peščenih hribov in lukenj , 
ampak sem upal , ko sem prišel v sobo in prvič za takšno 
drznost bi " vodila reguada " in upalvzel sem roko , 
preden me jeučitelj udaril ,drugi pred študenti in se 
pretvarjali odpuščeno .V4. letnik prodal moje kolege 
očetove zbirke pokriva, saj teh dodatkov , ki prihajajo iz 
danes v časopisu .Spomnim se prvega čarovnika , kam 
me je mati in moj oče in moj brat se je in videl sem 
čarovnika , da jih dotika v genitalijah , da mi je ni upal in 
vrgla njena sovraštva je bil prvi , ki gnus vživljenjska 
doba .Semprenatalni plus moj bratranec in moj brat in 
dobiprvi LP Pink Floyd - zid , primaço kul.Spomnite 1. 
občestvo do maja 1986 v cerkvi trak meča pepela , je že 
bilintenziven sprehod s tesnimi čevlji .Čas je za odhod v 
občini Estarreja , zadaj levo prijatelje in znance , dobil 
skriti svoj   odhod vse z dobro zapusti tik preden sešolsko 
leto 4. leto izravna s poznejšo pismo učitelja, kipokazala 
občudovali moj molk.Ko sem prišel do Estarreja občine 
sem se preselil k Pardilhó , sem bil nekaj mesecev , se je 
začela tukaj moj dan za dnem , vem, da v času, kar danes 
imenujemo bulling sem bilžrtev in se je bal , bala, tudi ko 
potujejo od doma došolski avtobus , je bil tisti, ki je bil 
vesel, da " mokro juho !"1. naloga , da se spomnim, je 
bilo pranje avtomobila za mojega očeta in mimo zakona 
že na pisalni stroj in mi je plačan.5. leto sem vstopila s 
posebnim dovoljenjem in sicer opustitevobveznosti , ki jih 
moji starši ali skrbniki podpisala za vstop v5. letnik v šoli, 
C + S Brodick , ker še niso imeli minimalno starost 
.Dosegel le roll toaletni papir in fumava- dosegel 
želijosvet ustaviti čas za mene, da izkoristijo bančni rop, 
itd ... Toda letos sem dobil svojo prvo diplomo , v kateri 
navaja, da je študent sodeloval v krosu1988/89 šola 
pridobivanje v 15ºlugar , nič slabo za nekoga, ki je še ne 
goji , prav tako pa tudi čutil zrasla preskočiti omrežja in 

13



šel kupiti cigarete .Hodil je brez kolesarskih zavor in 
preživel podplate superg v moji zgodnji kajenje resno 
dolgujem velikansko SG sosednjo najboljših gostiln v 
začetku Estarreja raje bife in ne jesti v jedilnici 
.Spomnim1. pogreb sem se udeležil slovesnosti je bil moj 
papige škoda, to je bilo razrezanih krila ... Odšel je , da 
igrajo na dvorišču in se povzpela na loquat , ko sem skočil 
na tla , razbil budgie !Tu se začne moje nadaljevanj 
;padel sem spal celo jokal , ker je izgubila to žival , sem 
končal pridružil mozaike in tam storil njegov pokop .Vse 
zelo dobro , ne bimačkanaslednji dan iti ga iščete !
Rezultat te zgodbe se konča s psom , ki je zaprosila za 
božično darilo , vendar je bilo ugotovljeno , da zaide na 
vrata moje hiše , pozdravljamo to " TEKO " in konča pri 
čemer je naročil napad ciljno mačko , samo moj Teko za 
ubijanje mačko .Sem celo zadel s kamnom na 
vrhuvžigalnik iz radovednosti in ga zlomil .

               V mojih prvih dneh dela , me je zabaval v testu 
, kjer je delal , da Prevrat ... On je celo časopis v 
kopalnico , da se glasi , in kadili ena ali dve cigareti pa 
takrat ne bo , ujetih moj brat in mojsestra prišla s 
strahom , da bi vrgel paket skozi okno v avtu .Sem imel 
izkušnje z wolf sence : bil izgubljen , ampak 
najti.Zaščitena , temveč le izbiro .Hranjenje vašega 
Spretnostna kemične trdne snovi in bistvene vodo 
.Čistosti lastne " senci " plasti za avanturo in imeli 
pristanek , Caricuao .Kot je volk zaščitena , vendar ga 
sam odnos , potopljen v navidezni osamljenosti.Danes , 
ko sem napisati Caricuao volk , sem obraz svoj   svet in ga 
interpretirajo .Prijatelj samostojna, ne živeti , ne da bi 
svojo divjo naravo , todapravi newbie dobrodelna življenje 
, zarodkov v Caricuao kjer sem diplomiral ima zveste 
mlado kri , zlasti pošten neustrašen značaj , ostro , v 
bistvu , ampak pošteno in spoštljivo vašega 
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prijateljaspremljevalec in prijatelj .Tako zvesti sopotnik in 
sokrivdo vedno razlagati s toplino in tišini .Živel 
semdovolj majhen , da izpolnjujejo sence Caricuao " ulice 
" in družbo .Ampak sem videl pogum volk in je ustanovil 
neumna in zakonsko zaupnik prijatelj povezavo za svojo 
svobodo .Če obstaja ena stvar,volk imel, je bila svoboda , 
je , sam, sam!In brezplačno !Shadow Wolf extrahuman 
žareče energije v svojem načinu bivanja .Z njegovo 
lajanje kaznuje svojo divjo neodvisnosti genov 
narave.Odločili, da delijo svoje duhovno trsko sam božični 
večer z volkom , ali raje v senci Caricuao volk , medtem 
ko z enim prostim jed povezan v sozvočju fraternally tudi 
delili svoje pijačo.Smo sami po lastni izbiri ?Seveda !
Svobodni smo , da razmišljajo kot oblik v naravi .To je 
bilo darilo zame ta božič ,volk Caricuao , vendar je divja 
za prirojene genetske okolje je potegnil s svojimi 
kromosomov k občutku prostega čistosti lastne 
narave.Enigmatični kot način življenja , ampak ga sla po 
življenju za gorivo in uživajte v osamljeno , ampak proste 
roke za kakršne koli omejitve ali dajatve .Jaz in sence 
volk sta prijatelja , je dikcijo v svojem načinu deluje 
nekonvencionalno prisilo drugih, da smo svobodni v rokah 
matere narave in tako rastemo in kaj povzroča nam 
prodrli .

               

Sem dobil, da je več kot 10 min especado gledaš očetovi 
ljubimec in mislil , mislil, da je vsaj ona jehrup se dogaja, 
da imajo nekaj težav.

               Vedno sem imel rad svojega brata , vendar me 
je enkrat premagal s pestjo udaril in identiteto mojega 
očeta , ko sem pobegnil v pižami po ulici Pardilhó , 
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Estarreja občine in pristal na dvorišču v bližini Drač 
.Dokler sem imel , da dajo na ličila običajne odhoda 
nedelja zaradi oznak na obrazu.Hodil je brez zavor in 
preživel superge ujeti , sem prodal kolo ste jahali brez 
gum samo z robom ponujajo mojega dedka in jo prodala 
na težo , ko sem naredil 300 $ za to.V tej šoli sem na 
koncu z dvema negativnih , med seboj matematike obrti , 
nikoli nisem spoznal, da je tako slabo v ročnega dela 
.Seveda je izbral družba in njeni carinski začenja leta 
1989, igral nogomet do konca tega kariero leta 1998 kot 
športnika športnem klubu Estarreja kot vadil nogomet 
začel kot center- boom dosegli cilj 3 v moji dolgoletni 
karieri ,vendar je bilatekma trening pred Ovarense .Potem 
, ko se je povečal umikajo v sprednjem sredinskem 
položaju , sem potoval daleč levo , potem na desno 
sredino takratnega povprečnega centru dobiti zaščito 
vosrednji in sprostitev pozicije .To je bil znan konec moje 
kariere kot športnica razvpiti anti fair play , še 
registrirati2. gol na dan, ko sem prosil, da se je trener 
ekipekapetan in igranje centralni vezist , dosegel cilj v tej 
igri ,naredila razliko in jahali razdaljo od sredine za 
nasprotnikovo cilju s " cuequinha " vratarja .Pomislili ob 
zatiči za nogometne tekme , da bi se igra na tem 
področju.

               Leta 1990/91 obiskoval 7ºano v srednji šoli 
Estarreja je slabo povezano z to šolo, za to, da uporniški 
in podal zgodbo , da en dan sem masturbiral v razredu, ki 
ga poimenoval profesor zgodovine , kot da imajo rakete 
Patriot - da v časuvojna v Iraku , neizogibno odobravate 
4. letu negativen .Kaj me najbolj boli je bil portugalski , 
ker je bilprvi in   edini v moji šolski poti .Odločil, da se 
vrnete na Brodick šoli, kjer so imeli5 let .Po do 1991/92 
študijsko leto 7 øolske C + S prvo leto Brodick je vzdevek 
" AIDS " med kolegi , ki prihajajo , da se izneveril slavo , 
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šolski uspehi so bili pa mi omogoča pozitivno oceno , ki je 
že vvišina , ko se soočajo , zakaj ste prišli iz Estarreja za 
Brodick dejal, da so bili izgnani iz šolskega Estarreja 
.Prebodli z nizko gostoto diskete z podvojiti 
zmogljivostenako mu je z ročnim vrtalnikom , prišel iti 
lekcije Estarreja na Brodick na " kolo " namenoma šel po 
do jajčnikov , krajo žvečilnih gumijev in bonbonov na 
hipermarketu .Najboljša igra sem v moji karieri je 
poneposredni in je bil proti plaži klubu dovan prišel pome 
domov.Sem dal muho v sendvičih masla prijatelju 
imenom " MINETE , " prvi porno filmov sem videl me 
presenetiti , je imelaženska kurac joške in hkrati nekaj, 
kar ga je spomnil , je ena od kač in jegulje , moj Oče 
prizorov... Med Estarreja in Brodick potovanja imela izbito 
cp , da bi , ampak , kot je odvisnost od tobaka je že 
poslabšalo , namesto da kupujejo v sredino ... bil sem že 
na stopnji, le da hitchhike imeti drobiža za tobakin šel v 
pekarno jesti pol štruce piti pivo Litrada nogavice s kolegi 
.Doma dedek strel iz Zračna Puška in svinčeno ricocheted 
in skoraj me je udaril in slišal brnenje projektila .Enkrat 
sem šel na zabavo za rojstni dan , zdajnavdušeni drog 
spali en gumi in se obrnil v črno, ko gre verjeti v svoji 
lastni stranki , ki je bil hašiš .Preden greste vlak imenuje 
moji prijatelji hišo in ukradel steklenic šampanjca , da je 
moj oče in pil pred treningom , ki prihajajo večkrat je 
treba izgnati .Nekega dne je eden od njegovih prijateljev 
je takšno pijanost , da je bilo treba v bolnišnico .Njegov 
oče je prišel klic mojega izdelavo pritožbo .Znotraj je 
imelnogometni klub posebno usposabljanje , je ta ekipa 
izbor naših nasprotnikov Aveiro v iskanju novih talentov 
.Nastopajo mogočna vaja in da je, ko so me dal na vlak 
pri izbiri Aveiro in dobil celo umestitev .Aveiro sezona 
91/92 Nogometna zveza igral kot napadalec , descaindo 
na levi strani , jenadomestek za igralca, ki je bil kasneje 

17



fcPorto .11- 07-1992 v izbirnem sub -13 bi imeli srečanje 
, v katerem so se soočili z izbiro Aveiro z izbiro Leiria se 
je končal sezono 91-92 , je tukaj v tej igri sem imel svojo 
priložnost in odšel v drugi polovici leta , kotAveiro , 2 - -
Leiria , 1 " igre na športnem kompleksu ih področju, ki ga 
je revija Aveiro , torek, 14. julij, 1992 poročali .Jacinto ."V 
vrniti kopeli ,Aveiro ekipa pritekli z drugo določanje .Za 
razliko od prvega dela , kjer prevladujejo leirienses , 
Aveiro nadaljeval, da bi igro račun in boljše izkoriščanje 
nasprotnikovo obrambo , je dal " obraz" o rezultatu 
.Dosegel izenačujoči gol , z mavrske Filipe , ki 
plavajočega se v Beacon ozadje " .Ne vem, kaj sem počel 
v tej igri , se spomnim ko je tako daleč , da ne bi mogla 
ujeti kroglice , ali je bil prepočasen , ali je bilo zelo hitro, 
ampak na koncu se bo tam dosegel 3. Namen 
mojeganogometno kariero , v tem letu ni bilo turnir med 
reprezentancami iz finančnih razlogov , lahko razvilo kaj 
več?Nikoli ne veš .Pridite v študijskem letu 1992/93 , ki 
udeležil 8. razred v šoli C + S Brodick in že prekajene vse 
intervale , je bilupornik z odklonskega vedenja .Je 
povedal prijatelj , ki je bil v vojaški šoli , sem dobil, da 
pridejo v francoskem razredu podpore s školjko na glavi 
pravi, da si bil ti wc, ni imela poguma za soočenje oči 
mojega očeta do prve hospitalizacije ,žvečiti zelišča , 
preden gredo domov po prvem nogometnega 
usposabljanja in zadnji čas sem bije , igral v 
usposabljanje začelo , " je" in ga napadel in mu rekla, da 
me čakajo tam zunaj , ki še vedno je več , inje čakal ... 
dokler je bila moja glava proti katrana je imel vzdevek " 
Pardilhó " .Imam prvi disko v mojem podstrešju ji daje 
ime ku * .Povečal za strešno okno na vrhu stavbe in prišel 
, da imajo odeje na strehi med drugim , s prijatelji 
prekajene volne večkrat , z Nunomoj prijatelj me je dobil 
na rob omejitev v bližini kamina , pustil sovo , kibil sem 
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off ravnotežje in povzroča me skoraj padel z strehe.Blue 
Ray Blue Ray razjezil vdre me je neverjetno energijo , ki 
teče v umazane pore predsodkov in nestrpnosti , ki bo to 
modro udara strele .Svetlobo proizvaja vseh bitij zaviha 
na napravah brez težkih sramote ne zviti neškodljive 
izumetničenost .Ta laserska svetloba prodira in nevidno 
prodira vnevidno in neopažena.To jepsihično in mojster 
svetlobe v predpostavkah, ki niso povezane z križišču 
lastnih psihičnih .Neopazne in neškodljive vzroki prek 
njenega sesanjem snopa strupenih misli in predsodkov do 
lastnega strupa in njegovo protistrup .Strešni svetloba 
,dim , ki prebode luč tajnih agentov mind krpe spominov 
razveljavi, v glavah , brez smeri in ukrepanje , ukrepa , to 
motorja , ki hladi korak sebe misli počasi in neusklajeno 
massificadora mislih.Piercingnavdušeni nad mirovanja 
časom je gor in distribuira možgane in vznemirljive luči 
Deambulante električne stimulacije .Stopnjuje v 
hipnotičnem in paralizirajo telesne mase , kot 
desencadeio rime v žlobudranje .Ti strešne luči pridejo na 
obeh end inženiring glavo." Nekateri ljudje imajo opice , 
drugi samo podstrešij !"Drugi luči, ki zabriše glavni vhod , 
želim prodreti podstrešij s spomini, misli , kratki življenje 
živeli brez glavnih vzrokov , vendar z veliko spominov 
.Spomini , ki jih je razsvetlil um vedno odpre ali zapre v 
prsih ... Ia poiskati VHS kaset in nimajo denarja za plačilo 
najemnine do širjenja v času in razdelitiredko povečal, 
spal razmišljal o tem, kaj je bilo .Imam celo kasete 
mesecev, da se kopičijo .Leta 1993 sem začel , da želijo , 
da bi svoj   denar in se odločil po javnem razpisu za delo za 
igralnico .V času, ko je bil star 15 let in je videl veliko 
organa, ki goji red prostora in prepoved tistih, mlajših od 
16 let vstop .Je prišel prvi stik z hašiša in se je izkazalo 
kasneje porabi več kot 17 letih, ki sledijo .V tem okolju 
sem stik z drugimi stvarnosti , vendar je zanikala kdaj in 

19



sem zavrnil uporabo heroina in kokaina , da povem, da 
sem po vsej moje življenje ni bilo v redu ali namen, tj 
sem lahko bili " kopljejo ", vendar nikoli ne porabijo.Imela 
neprimerno odnos do ljudi, ki so že znana " umetnik ", ki 
sevoditelj koncu šolskega leta stranko 9. razreda 
finalistov 1993/1994 .

Generator , generator ali generator ljubezen ljubezen , 
kaj goriv to ne virtualni meseno poželenje, in ta čustvena 
vez pregledno poljubi in žejen za nekaj bistvenega za 
razvoj čustvene energije in električnih povezav .Ta 
generator dobavlja ego in osebnosti s skritimi obrazi v 
vsakdanjem zastopanosti pri sprejemanju zajtrk ali 
večerjo , ali vodo , ki hrani energijo dan dan za .Ni maske 
ali lacerating misli, nas enquadramo v resnici energijo 
ljubezni ali ljubezen electrifying energije in visoko piercing 
in predstavnik izgleda ljubezen in osamljenost , ki živi 
krmijo s kablom , ki nikoli ne izklopi , je nepodkupljivi 
moč , vendarres , za vedno !Vedno žejen electrifying želja 
pogledati in nekaj potrpljenja izumil monotonost dan in 
poševne ploskve , ki predstavljajo nič v električni mediju 
so ohlapne žice .Stopiti v domišljiji prirojene motorja in 
pionir realnosti , vendar z zaduši trenutni kontakt.Obrnite 
bistvenega pomena za motorno življenja , motor , ki je 
prisotna , vendar pozablja drugih realnosti skoraj 
neopazne za zavestno željorealnost soglasje za življenje 
in ne , vendar je tam !Tam je vedno prisotna v smislu 
takojšnjo možnost , da mediji ne more biti vodena , ne 
drsi v mislih ljubezni generatorja pomeni in razpoložljivih 
virov ;o ljubezni generator je vedno na preži in vseh 
drugih ne- virtualnem okolju in nadzoruje to zelo počutje 
komu , potem ne morejo sami odprodala od užitka , ki ga 
ustvari , in razmnoževati v teh vedno prisotni obrazi duše 
kosa si vedno želeli , da bo zadušila.Ker si ne more 
razpolagati vsakem kosu , saj je energija eden in 
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multikulturno v smislu zadovoljstva , zadovoljstvo , da 
razvija različne realnosti , ker smo virtualno in imaginarno 
, le v prisotnosti drugih, ali pa sam v ogledalu skril novo 
regulativno moč v glavahnevtroni , da so to prave živali 
svetlobe .Svetle zmaji lahko vžge intok, ki teče skozi nas 
in nas revitalizira dan nam daje moč in mime bleščeče 
bitja in Potepuški , ja !Pohodniki , saj je lahkosila svetlobe 
ali bolniškim in ozdravljenega zatiranja , ki žalijo na 
dualistično in zatiralski realnosti.Ne abatas o tem 
trenutnih negativnih polov razraščati po podzavesti in 
zmanjšujejo globoko bolečino opozicijskih kritične 
osebnosti , vas krmijo precej transcendentna realnost in 
pozitivnosti protivirusnih kemične in kemične napajalnih 
tokokrogov duhu inovacij in dosežek, dosežek , da je toni 
prenosljiva kot hranilnice divji dirki v smeri brez užitka , 
ampak vleče um na valovih misli in prenos tega.Prenos 
misli je resnična in razvija vezja in nihče ne more 
zanikati, ti krogi imajo sedanje namaze v brezčasni zraku 
občutkov in užitkov zatiranih , ker smo vsi začeli zunanjih 
dražljajev beta blokatorji , ampak da okrepi našo žejo po 
življenju .Ti impulzi torej vplivajo na naše razmišljanje in 
včasih pride do konfliktov ali razvoj v mislih , da pa lahko 
prinese srečo , da bonavdušenje protonov privede do 
zunanje realnosti .Modra svetloba sproži močna čustva, 
modra svetloba , ki teče skozi mostove in stopnice in 
infiltrira moč čustev , ki se hrani duhovit razvoj tega 
potenciala , ki pozdravlja svoje ultra občutljivo tramovi 
lepoto preglednosti zgovornim prijateljstvo , ki iščejomalo 
" blue", močnejši, bolj intenzivna in se razvija v podjetju 
ozvezdij z globoke posledice občutek in se odtujeni da 
Hertzov valov.Ta moč vpliva na poševni umi oropani 
občutek življenja , turkizna , ki vplivajo na globoko in 
trajno prijateljstvo , pa sam nosi čarobne žarke ljubitelje 
norosti in slast redke lepote in poživljajoča .Navoj 
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intenzivnosti mrak ona razvija in prenaša energijo in toplo 
zaščitno zla in navdušuje s agonija in tišini , ne, nez 
masko , ki nam izmika in nas iz abstraktnega mišljenja , 
da je precejmočna svetloba in krepi veseljerealno in 
imaginarno , ampak to vpliva , in ki jo je vedno vpliva na 
premikanje in zmanjkalo omejitve za notranjo in trajno 
prijateljstvo .Ona se zaljubi in kako pride , da oropani 
razuma , temveč služijo hrano čustva , in prinaša užitek in 
poželenje navdušuje , da je veselje kalorij in vdira vse v 
blaznost razburjenja te primarne barve , ki leži navzdol in 
zvitki abrocha kopičenjeenergije , ki se prazni s časom , 
vendar to ne izginejo v to prihodnost , to je vedno 
prisotna , zaščitna, ne bodimo razvijajo raven 
neobvladljive svetlo užitka .

               Leta 1994 sem se začela učiti električarja in 
tam pojavivzdevek , kot sem še vedno znan po nekaj kot 
" Faíska " zato, ker sem se je šok v ohlapni navojem in na 
koncu ni bilo električnega toka .Sem začel obiskuje noč in 
nato v prvem obisku leta 1994 do disco mrk , sem postal 
" catch skodelice " Še vedno se spomnim , da je dan , ko 
je preizkus alkoholiziranosti in rezultat pred delujejo pa je 
bila višja od 2,0 .Nocoj je bilo fantastično , sem zgrabil 
plastenki ves disko in se prevaža z enim od vodijhiši s 
svojo glavo ven , in tam me je pustila doma , je 
biločudno, daje lani v eclipse poletja sem priti do konca 
kotnatakar počne posnetkov in barmanov zamenjati sredi 
noči , da ne bi mogel več stati .Pustila sem napreduje in 
dobim jajčnikov , pridružila v šolskem letu 1994/95 na 10 
let joseph Macedo fragateiro , je vednonajslabša v smislu 
ed šola športno področje .Fizično in šport To je bil tudi 
zaradi mojega slabega vedenja , imam tudi zdravniško 
potrdilo, v plavalnem praksi višine se nanašajo alergijsko 
reakcijo na klor , ampak tisto, kar nisem vedel, je bilo 
plavanje !Imeli nogometno ekipo, ki se je imenovala " les 
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bufons " ali peidolas in ste ga dobili za njihovo zbiranje 
sredstev v komercialnem področju Estarreja .Z pijanosti 
me je iti skozi pj v Aveiro z drugim prijateljem , storil faze 
pred svetovno dokazi osekundarni kjer " podmornice " 
pivo in pecivo postane zmes v šali .

Na poti od finalistov v Bayou supermarket krilo z 
ljubeznijo , rojenih od piva , ki smo ga odpeljali v 
stanovanje , kjer sva se srečala - nogo omenjenih 
stanovanj praznih steklenic.Ob obletnici mojo punco ob 
napil furadouro mene , tako da sem končal zaspal na mizi 
še vedno je prišel le juho in ko sem se zbudil bruhal mizo 
, ko mi je večerja je peljal domov, sem želel bitistrankain 
ne doma .Na moj osemnajst videl film Trainspotting 
vedno našel ogromno šala , sajčlovek v WC in se potopite 
v morje turds in pogostopogovor z mojo babico rad 
govoril s tistim, kar prihaja iz mene , daiztrebek , ki je 
sranjemoja ETAsekundarna da je nasilje tudi starejši so 
bili celo zastrašujoče v mojega brata svate s 3 
steklenicami ruma in številnih posnetkov in zgrabil 
žaluzije zjutraj metanje gor.Postal sem prvak za ekipo 
poimenovali" čečenski " v nogometni turnir nadaljeval 
svoj   napredek in 1995/96 že v 11. razred šolskega José 
Macedo Fragateiro bi dobili prehod v 12. razredu , vendar 
z matematiko in fizikalne kemije nazaj ,nikoli jim opomore 
.Skočil sem iz razreda skozi okno in stopil skozi vrata, da 
bi rekli, da je odšel na učitelja kopalnici , ki je bilvodja 
skupine, ki je dejal, da bi povedal svoje starše in se 
skliceval sem , da je imel težave doma .Vendar je jahal 
teče in se je pritožil preveč mišico in ki je kasneje prišel 
za delovanje v primeru kile v letu 1996/97 , da ni v enem 
letu je grozila vojaško službo , za katerovojaška 
inšpekcija razmisli me nesposobnipritožil se mi, da ne bi 
mogel teči , ker je poškodoval moje noge .To je tri-
Turbos prijatelji oz spojev 3 filtrov .Povzročene bulling 
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situacije , ki vplivajo na skupino " zadaj " šole so bili tisti, 
ki so poimenovali ETA.Spodbujanje srečanj do 4 in 5 oseb 
v mestu kosila jajčnikov , realne napadov na svobodo 
izražanja in gostov, ki so se zbrali v moji najboljši 
zaveznik Nuno coagíamos običajne skupine med 
spoloma.Izjava rotovž Estarreja sem prepisati : je služil 
kot nadzornik v delu programa za otroke od 1. ciklus 
osnovnega izobraževanja " aktivne počitnice " v mesecih 
juliju, avgustu in septembru 1997. " Potrjujem, da so 
storitveso široko priznani in pohvalil oba interesa in 
zavzetosti demostrados ali zaslug dela .V Santarém ko 
pravijo , da gre v expo šel domov nekaterih prijateljev , ki 
prihajajo , da dobimo prdec in da me vse zabrisali ko vrže 
skozi okno boksarice ponavljajoče leta 1997/199812. leta, 
ko sem očital napakah predanostidruštvo študentov v tem 
letu začel vožnjo.Čakanje in je jahal tudi želijo , želijo 
skakanje , preskakovanje in kajenje je hoja brez drsenja 
destination tesnobe spreminja s starostjo , čeprav vedno 
živijo v ansiosíssimo načinu čaka nekaj , smo vedno želijo 
nekaj , vse, kar je v nas stoji , saj bonehote sama .Letos 
sem pripravil naslednji predlog glasovnico : to je z veliko 
odločnostjo in občutkom za odgovornost , ki 
candidatamos v teh volitvahzdruženje dijakov José 
Macedo Fragateiro .Naš cilj je spodbujanje kulturne in 
rekreativne dejavnosti za dignify to šolo , pa nujno 
potrebuje za interno in eksterno naloži .Da bi dosegli ta 
cilj, moramo predlagati : - realizacijo finalistas- ples 
spodbujanje kulturne in športne dneve , dodeljene za 
celotno študentsko populacijo , vključno s tednom mladih 
, nogometne turnirje , košarko in odbojko ( moški / 
ženske .. ) .Pripravite mesečno , da se oblikujejo in 
obvesti študente o society- problemov spodbujati 
ustvarjanje šolski časopis razpravah - usposabljanje 
associados- pridobitev biljard namizni nogomet -
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mladinski teden dan z različnimi dejavnostmi -
vzpostavitev stikas" povprečno " , da bi spodbudili 
dejavnosti naše šole , in zlasti pobude študentskega 
društva ." Računamo na vaše glasovanje " seznam - to je 
vaša zveza seznam - dajefant za vocês.na kampanji delijo 
kondome študentov in hranijo v stik z zdravstvenim 
centrom za prihodnjih razpravah, ki niso prišli do 
spoznanja, zakajzdravstveni center želeli študenti 
ostanejo zasebne razrede , da se udeležijo .Pod sloganom 
akcije , " daje fant za vas! " " Sledi našim korakom " in 
celo " igrajo svojo glasbo , " s plakati Socialistične stranke 
, ki podpira to akcijo z zagotavljanjem sedež želeli 
prispevati , ali aktivistastranka , so bili militantni listi 
razdeljeni , vendar ne eno militantno je prislužil to 
politično silo našega združenja .Kot za druge 
projekte,izvršilni odbor kupiti biljard namizni nogomet in 
dobi polovico od 20 školjk , ki stanejo vsako tekmo.Na 
dan otvoritve , citiram : po volitvah prenese na zadnji 14. 
januar 1998 med 10 in 20 ur .Sodelovali na dveh 
seznamih , in b , katerih predstavniki so določeni v 
prijavnem postopku , z registracijo , ki je potekaladejanje 
v normalnih mejah.Po zaprtju volišč , ki so glasovali, 740 
študentov , smo nadaljevali s štetjem glasov .Dobimo 
naslednje rezultate: deset bele petnajst glasov glasov 
nulos- 507 glasov seznam a- 208 glasovi seznam B v 
skladu z glasovanjem seznam je dobil zmagovalca v 
prvem krogu časa je bila odobrena szdruženje glasoval 
lani , da se po podana ocena združenja v zvezi s šolsko 
leto tisoč devetsto 97 .Po tej predstavitvi ne pojavi vsako 
pozitivno bilanco .Treba je tudi poudariti, da jeprejšnja 
zveza v svoji dediščini mizo , kovinski kabinet, stol , klop 
in dva šah igre ( nepopolno ) .in nič drugega dodati 
končal sejo , ki so se ti minuti pripravilda po prebral in 
odobril navzočih članov bo podpisana .Dni po akciji 
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jeanonimna pritožba kroženje šolo, kjer sem bil vzdevek 
Lion King in Al Capone , ker včasih me je iti skozi takih 
znakov v razredu ,kar je zapleteno, da se na moji strani je 
bilo opaziti tudi izvršilni odborkot potrošnik hašiša in 
glede na šolski psiholog kot vodja .Ob koncu leta 1998 na 
PSP jajčnikov odpre preiskavo in ne policijsko preiskavo 
mendaanonimni pritožbo sem bilsin predsednika Estarreja 
komore in je bilvodja mreže trgovine z ljudmi .Je pravkar 
kadil joint , ko sem vstopila v policaje objektov , zavrnjen 
dolgotrajen in je preizkušen in se ni všeč , ker je bilo tam 
več ne stika ali informacije o mojem zaslišanju v tej ekipi, 
jajčnikov .Letos na maturantski ples pod sumom in 
obtožbe neplačevanja te večerje , nemoralno , saj je bil 
plačan v naslednjih dneh s 1. delom mojega najboljšega 
prijatelja v času ,seznam , ki se uporablja za naslednje 
leto je bilo strah, da ne bomobomo plačali večerjo , ki je 
bil dosežen , govorice .January 98, sem povabil za teden 
izobraževanja , prinesel spomine svojega EXA .Jorge 
Sampaio predsednik republike, ki dodeli fotografijo s 
predanostjo « za skupino Aveiro , predvsem v in iz šole 
José Macedo fragateiro , s prijazno objem " teden 
izobraževanja 24. januar 1998 - Predsednik republike je 
imel kosilo položajv muzeju z električno energijo , kjer 
pozdravil predsednika .Istega leta prihaja priložnost za 
delo v diskoteki v pildrinha furadouro je kotnatakar 
zabaval goste s steklenicami in žonglerskih trikov , ki 
prinašajo na misel filmu " Cocktail " je bilvečer , ko me je 
vse opral in sem imel občutek, dadiscoje flamed up 
prepričanje, to tudi potem, ko sem buden, vsi zamegljen 
vrgel hlačke čez okno , pade na dežnik v kavarni dni 
kasneje jemati mojega prijatelja, da vrne že oprano 
perilo, ki pravi, daMogoče je padla od zgoraj.To je bila 
skupna piti 2 steklenic zlate stavke enega od absinta 
skupaj s svojim partnerjem .Dokler na zabavi sem služijo 
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stranko pred šefom in začeti zapolniti očala širijo tekočino 
vsem števec in je bil takoj odpuščen .Na kratko je eno od 
upravljavca s stranko in sem služil jim dve shots širi vse, 
kar je pravkar rekel : Pojdi ven !in na ta dan ni več 
govoril s tem človekom .Obiskoval semporoko najboljši 
prijatelj mojega brata , sem kadili travo, v kopalnici in me 
pijan , tako da sem dal na mizo čevelj in na mobilni 
telefon .Noč vedno spremlja očala in so porabniki hašiša , 
ki se uporablja za pisanje Einsteinovo enačbo na šoli 
pokriva 1998-1999 monho bar - natakar je tu še nekaj 
mesecev, da služijo skodelice .Spoznal končno 2ºperiodo 
strani, kot običajno hkratno disco Phoenix je udaril kot 
900 ljudi, je v prvem monho tuš hit 700 ljudi pred skoraj 
200 drugih ljudi v stranki, tekmec je bil uspeh.Potem koje 
stranka ves jedilnico združenje elementov iz plačevanja 
lastnikamonho večerjo ne daje tega , ni več denarja za 
stranke.Letos sem začel zaposlenih popust, kot so Philips, 
tovarniški delavec, kjer sem delal dva meseca, da skoraj 
dve tednih odsotnosti.Do takrat dobil službo v Uniteca / 
Quimigal .Šel natakar / zabavljač z mojimi žonglerskih 
trikov v dacasca diskoteki je tukaj, da uživajo svoj   prvi " 
tableto " zlomil na pol in je ob različnih dnevih je zdelo, 
polovičke , da ni bilo nič sem hitrosti telesa , nprdefoliate 
celotno revijo in ne bere ničesar ali pa pridem domov in 
dal glasbo in dobili slediti .To je bila prva in edina izkušnja 
njih .V diskoteki dacasca odnosov z javnostmi in varnosti , 
ko sem šel iskati drug dan dela mi je , da sem včeraj 
povedal, s steklenicami in moja žongliranje je dvignil 
glavo kupca, ki je šla v bolnišnico zapustili novicev 
časopisu , po vsem , da je vselaž in sem verjel .Za 
zamudo treh ur, sem bil s punco tja in sem nadomesti z 
izbiranjem očala in streljal na kraju samem.Odprli nov bar 
v Estarreja sem bil v letih 1998-1999 kot natakar / Vratar 
junaki baru , eden izmed tistih noči posojajo knjigo o " 
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vrata " in umreti "ameriško " , smo zbrali s sebe in mojo 
knjigo vlak .Prišel sem , da bidepozit $ 100 , da se lahko 
dvigne 1000 $ ... za dve leti kot hišnik in celo zažgali 
vrata z bencinski motor, vendar nikoli ni podražila , ali 
sodelovati s komerkoli .Organizirati novoletno 1998/1999 
v Heroes Bar \u0026 prijatelji Faíska organizacija poziv 
vsem prijateljem za novo leto .Mando vsi bar zavetnik je 
zapustil pred polnočjo sčasoma nehal bar in novo leto 
.Grem kamnov črtne jajčnikih , kjer sem napadel z 
oglaševanjem v obratu do drugega dogodka , vložili 
pritožbo na policijo in gredo v bar , v katerem so povedali 
, da je hodil od pepelnikov notranjosti , čisto laž.Moram iti 
na tožilstvu , vendar nisem spremljala primer zaradi 
pomanjkanja prič.Na Silvestrovo 98/99 - junakov av bar 
.Salreu Estarreja vikont rode program , pri kateri: 12 
zvončki v eni noči in dan [ ... ] DJs za nadzor rezidenta 
Sergija gost djVicky in incognito .V sredini stranke in da bi 
obleko grem domov na zabavo s prijatelji pokaže , dal vse 
stranke v baru , kjer je bil tisto noč porter konec leta .V 
misli dal pod vprašajred abecede in pridejo k razmišljanju, 
da je biloab ali abba zelo naprej mislim izdelavo 
varnostnega sistema med moškimi tipom cvete ali dotik in 
občutek med seboj in hodi v vseh hitrosti za prikazda je 
zlo ali trpljenja in pomoč .Watch TV in mislim noge 
vsebuje sporočila mojih mislih vidim kanal FTV in mislim, 
da bo dan prejeli Nobelovo nagrado .Sem mislil, ko je 
treba jesti človeške organe in je bilatrgovina s hrano za 
kilo , da je dan mislil,razbito steklo na ulici so bili 
diamanti , je gledal v filmu Snatch / prašiče in diamantov 
v filmu v Aveiro , ko mislim, da jeigralec v filmu ,začnete , 
da se odstranijo svoje čevlje in dobili v in iz kina , je bil 
moj film.V Estarreja tekel v končni svobodo , da deluje v 
bližini reke in mislim, plezanja na drevesa , Metoksi 
polovico telesa v reko , in mislim, da semgenij in da mr 
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.Predsednik republike me je opaziti , imam stike s 
kravami so pašo in poskušajo komunicirati z vami moje 
misli .Mislim, da so mi ukradli zamisli in da me želijo 
škodovati , sem začel čutiti čudne stvari , da me izolirati , 
naredil stvari, kot revolving celotno sobo , branje 
Psihološko knjig , da bi poskušali razumeti, kaj se dogaja 
z mano , sem začelDelirious , blodnje preganjanja , ali pa 
, da je bil opazujejo in kontrolirajo bodisi po televiziji ali v 
časopisih, na dan , če pomislim , da bi moj oče kupil mi 
bar , in to je bila največja na svetu , le bizarne stvari , ki 
vodijomoji starši resno zaskrbljen v tem splošnem Mesta 
nekdo kliče GNR in gasilci še vedno me odpeljali v 
bolnišnico , ki je potekal Adrift ur hoje , dokler sem našel 
vojske na GNR , ki mi je povedal, " smo samo iščejo za 
vas "jaz sem sprejeta v bolnišnico v Aveiro , potem, ko 
psihiatrični sili Coimbra .Delo gasilcev privezan na voziček 
po pogovoru sem razmišljal bom injekcijo in bom imel z 
dekleti po posvetovanju z vodjo psihiatrije , ampak je 
samo injekcijo ... Ko sem se zbudil sem v sobi Psych 
varovanca ! ?Pobegniti , sem taksi in šla Coimbra , 
kjerEstarreja dejalvoznik taksija čakati in odšel opozori 
mojo mamo ... Naslednji dan sem se nagibam vzeti 
tabletko psihiatri ne vedo , da je namenska , da se 
počutijo slabo poslana , prosibi me vodilo v bolnišnico , 
ostali več kot 20 dni po sistemu fizične sedežu, ki je 
vezana s pasom v posteljo !V Estarreja 
dobrodošliintermarche Zdelo se mi vabilo za vstop v 
sosednjo hišo , sem prišel za vstop na vrt jih misleč , da 
semtat in celo uspelo, da pritožbo , vendar po tem, ko je 
dejal,GNR je bil še išče in me vzelv bolnišnico .

Tam je odhod primerja potresa v družbenem življenju , 
pridobivanje oslabel v prihodnjih letih , sem prišel , da 
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imajo strahove , kot so: pojdite v kavarno , se bojijo , da 
jeskodelica padla in ljudje komentar na moje ime .

               Kako 3ºescriturário v letu 1999 je 
biladistribucija pošte in registracijo dovoljenj na čas 
descolorei las , distribucijo pošte avto , ne da bi ob pismu 
, znotraj območja tovarne, v kateri je bilo potuje na 30 
km / h, je želel , da se prvič v avtopridobivanje imeli 
nesrečo šolanja odbijač in celo moral utemeljiti.

               Ne spim , ker ne želijo spati hočem živeti tukaj 
in ne oviro , ki hrani me prebudili bom soočiti z 
nespečnostjo.

               Vpisal sem se v internat Luis de Camoes , 
Portugalci odredil enakovrednost 11 vrednot in izslediti 
pot s kreditnimi enot srednješolskega izobraževanja .Ipj 
izjavo , izvaja informativne Animator funkcije, kot so 
štipendije , od 01 marca 1999, 5 februar 2000 odšel v 
šolah za oglaševanje zdravega vedenja pri mladih 
.Začnem glej spletno pornografijo in v stiku s klepeti ." Pri 
opravljanju svojih nalog je zanimalo in dinamična igra 
popolnoma njihove naloge , zlasti uporabniki storitev 
,širjenje informacij , ki zanimajo mlade ,posodabljanje 
informacijske podpore in v stiku s portugalskim inštituta 
za mlade" Aveiro , marec 09 2000 sem šel na Tenerife 
sam v zadnjih dneh začeli razmišljati o ženski mojega 
življenja in pišem 3 kartice z imenom Raquel Mamede -
Bombarral Portugalska in zadnji dan sem prejel telefonski 
klic, v njeni Bayou simulacijoslabona voljo skupaj z 
dekletom v času bom imel stanovanje , da se z Raquel in 
preživel nekaj ur sem se našli z ex .Girlfriend postaviti 
fiksni žlico v zvonu in glejmoj prijatelj skakanje iz enega 
balkona nadrugega me svarinekdanji .Ker zadnjih 
trenutkov je skočila preveč in je prišel do mene sem tekel 
v sobi stanovanja in me skril pod listov moj najboljši 
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prijatelj v času in je vprašal, kje jeFilipe in sem zapustil 
liste in rekel she'm tukajpobegnil v stanovanje sem lovil 
po ulicah , ki prihajajo k vam izrekli trik za pridobivanje , 
da jo pomiri .Znam srednješolsko diplomo 1999/2000 
vlagatelju končne ocene 16 točk - na jajčnikih 11. 
december 2000 , je biloslikanje v interdisciplinarnem 
področju leve polovice in potem odšel ven ugotavlja 
dostaviti še učitelj , preživel dva dni, pojdite na vašurad 
opravičil za pomanjkanje učiteljev odkritosti naredi 
nadaljnji pregled in določi noto 20 ,najvišja ocena za 
običajen učitelj je bil 16 točk .Imam zapiske od 11. do 
portugalščini , angleščini do 15 , 15, francoski , 17. 
interdisciplinarna področja , 18-18 filozofija in 
računalništvo , kopiranje na izpitih tako dobili narediti 
izpit .Med študijem je delal v pol -moon je šel uradni hotel 
s profesionalno kategorijo " sprejem pripravniški 2. leta" 
od dneva, 8. februar 2000 do 31. maj 2000 " pridobljeno 
znanje v tem hotelu v oddelkih sprejem / Vrbain bar 
.Dokazati v celotnem tem obdobju velike zmogljivosti , da 
se naučijo , nenavadno predanostjo in občutek 
odgovornosti .Hvalimo svoje dostopnosti in vaš odnos z 
nami vsemi .Ovar 28/07 / 00.aqui spal v hotelskih sobah 
so stranke v baru in odšel v bazenu v odsotnosti 
odgovornih.Imel disciplinski postopek za napad na kolega 
baru , saj to me je občutek, zmanjšalo , ker je vedel , da 
je bil hospitaliziran v psihiatriji .Potem sem šel v Lizboni 
in dobil službo števec zaposlenih v kavarni v trgovskem 
centru imaviz je bilo leto 2000 je imel navado, da 
obiskuje nočni klub v nakupovalnem centru , kjer je 
plesala do zgodnjih jutranjih ur, sam si predstavlja 
najboljšo plesalko v času imeli s sebojsteklenicopopper'so 
ki vdihavajo pred vstopom v službo , kot vonj in pogled 
na nebo pred Hotel Sheraton , to je bila steklenica je 
moja 2. izkušnje s kemikalijami , ampak je šel nazaj v to 
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storiti nič več poskušal sem to v mojem 
življenju.Sodeloval pri osebja Estarreja Carnival 2001 -
pustni ali nič !Pust ali pa nič !Izjava mesto dvorana jajčnik 
- oddelek za kulturo , knjižnice in zgodovinske dediščine 
.Je izjavil, da je zasedal položaj administrator , na podlagi 
pogodbe za določen čas, dne 6. avgusta 2001 do 30. maja 
2002, s Customer Service storitev v občinski knjižnici 
jajčnikov in muzej Julio Dinis - hišoOvarense ", ki je 
dosegla velik občutek za odgovornost in zavezanost " 
imeli knjižnice dokumentov in je izginila z registracijo " 
brezupnih primerih" 2001 - GNR bolnišnica med Leiria 
Leiria in bitki obstajapritožba po radiu voznika tovornjaka 
, ki se je dogajalo , da bo motilatranzit , bt se imenuje na 
sceno po avtomobilski rebocarem pravijo, da ni kazen , 
pokličite okrepitve in vodi me v bolnišnico v Leiria nadeli 
lisice .V Caldas da kraljica mislil glej ostrostrelci in ljudi, 
ki so si ogledaliokno 26/11 do 12/07 2000 v bolnišnični 
dojenčkov d.Pedro 2001 - dobim nobenega pismo DGV 
ples z vozilom , vendar nimajo pismo in se nikoli ne vrne , 
da vodi dobili pismo iz sodišča, mi , ki kaznuje z zelo 
resne kršitve globe ( ne minimalno ) odpovednega roka 
30 dni , dapismo DGV , da je z njo , in pravi , da bi drugi 
zaradi tega zakona bi bil prevoden , da manj kot 2 leti 
.Sem celo roll mojo sobo in razmišljanje , da je imel 
kamere me snema in da je bil opazujejo s vohunov .V 
Leiria mislim Interpol peljala delati z mano , ker sem dal 
5,01 centa .Bencin in plačuje 5 € je ugotovilo, da je odkril 
formulo za zmago in postal milijonar .V teh dneh sem 
mislil, da sem imel ruskih vohunov pod avto .Mislim, da 
sem čaroben in sem krmiljenje avto z umom in možgani 
prilepljena na strojavto za vedno konstantno vrtenje , 
zaradi česar mi je stopiti na sredi ceste v spodnjem perilu 
z odbijal žogo , da podjetje v tem žogo je bilazačel v 
preskusnih raztopinah Queen in udaril ob tla, pred 
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sodiščem in šel v svojo streho .Ustavil sem ga GNR 
brigade ukaz od b5 šteje regije Coimbra in Aveiro bodo 
začeli opravljanju idej in trebušni časopisih v avtu vleče 
redu bt Leiria.Liscont izjava - izvajalci Kontejner delo s 
kategorijo medicine administrativno .V času, ko sem bi 
ležijo na stranišču v Liscont , imela sem dva meseca brez 
kajenja hašiša in ko sem se vrnil , da boli glava začela 
težave z zgodnjega izstopa Liscont globoke ljubezni , 
ljubezen, utrpela je bilo čutiti tudi pozabiti,spodnja 
polovica izgubila pokesal in je živel.Potoval pod oblaki 
poletel pod nebo bil v planeta Mars in Jupiter na Marsu , 
sem se odločil , da te ljubim in Jupiter naredil imate tukaj 
je moj bitje , ki letijo od planeta do planeta pero imel moč 
, se je z energijo , je bilo veseljenekaj, kar prepeljati 
ljubezen v cvet oblike.Imela moč sonca , preselil kot 
sončnica , imela hote v neusmiljenega pregonu kurjenje 
je nekajsanje ,dosežek ,cilj , vse s strastjo , ne da bi bila 
mera super , neverjetno kratka zelo ljubeč .Pogledal sem 
skozi okno sem opazil na obzorju preživel skeniranaveliko 
pogledal naprej sem videla svojo zvezdo , je bil briljanten 
Svetleč pogledal sem videl,luna je bila moja in tvoja , je 
pokrajina, potovanje , preko vas , da potuje na kopnem in 
podmorje , čemur ste osvojili smo potovali po kopnem in 
po morju je samomesečina .Imel to hrepenenje , želja , 
želja, ljubeč , razmišljanje , občutek .Sem te pogrešala in 
je šlo , da ste tukaj , želijo sestanek , ljubim vas , vedno 
mislim nate in se počutijo vaše prisotnosti , kjer 
domotožje in dnevna brez tebe , mislim , želeli , vas 
občutek in vas ljubim brezvidimo , želite s 5 čutov : vid 
vami brez vrat , brez vonja vam diši , slišiš dejanja brez 
hrupa , okusiti slast mi je , ne da bi vas in dotik vam 
dokazuje brez dotikanja .Opomin, da za vas utrpela , 
čutil, ljubila , živela , nikoli ni ljubil drugo osebo, ki je 
poljubil v tebi , sem videl, sem went're ljubezen , ki bodo 
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vedno spominjali .30. maj 2003 ,poroka ljubezen marca 
mavrska Filipe 2. junij Lizbonska -... Havana Madrid 
Madrid Madrid 9. junij 10. junij 2003 v Lizboni gredo na 
Kubo in Havana nakup 100 $ marihuane , ki res zanič 
.Sem bil štiri mesece brez kajenja fug pred vstopom , 
nato dimljeni in boli moja glava je bil začetek spletk s 
šefom in končal dobili nizko in šel iskati zaposlitev 
.Fakulteta pisem spal v učilnicah in kadili svoje 
sklepe.Town Hall Library lizbona orlando Brook strah v 
stiku znajnovejšo ustvariti fobije delaš dejavnosti z njimi , 
je delal en mesec dopusta mene .Po želijo razjasniti 
nekatere pomisleke z vrhunsko tehniko , pravijo, jaz 
nehal in predstaviti bolniškega dopusta - poslal pismo 
predsedniku isel z diskriminacijo določenih dejstev, ne 
more iti v kopalnici in pustite tosteira sir , levo ... napisal 
sem življenj nezadovoljstvo z zadovoljstvom na 
razglednici iz CTT in sem poslal , da ga prejmejo 
.Pošiljanje pismo predsednika republike , ki daje upošteva 
mojih zadnjih 8 let .Brezposelnost , se obrnite na socialno 
varnost v Lizboni državljanov trgovini , ki mi reče, da 
imam nima pravice do nadomestila za primer 
brezposelnosti , ko je bil v resnici , da trdijo, z mamo in 
ženo in bom vlak za nos z idejo , da gredo ujeti 
letaloLuxembourg govoriti z Barrosom v Evropski uniji, z 
namenom, da me to delo .Vrhunec samotrenutek 
,trenutek iz svojega mišljenja , da verjetno vsi obstajajo 
ne le kot uspešen podobo , temveč zaradi videza ali 
stanja duha ne umre v času prenehanja vseh fizičnega 
obstoja in kar naenkrat je vse gre dol , alilahko povzroči .

               Slišal sem glasove , da je ta ukaz ubiti , 
trenutkov , preden je povedala moja žena , da je" heker " 
, ki je imel poklic , je napisal knjigo rekel, da sem vedno 
ljubil supermarket za nakup dveh steklenic grenkih 
mandljev in pili vse skupajz različnimi tabletami .Moja 
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žena , ko je vstopil znašel objemala s položaja 
imenovanega gasilci INEM prispel kmalu po tem, ko in mi 
je dal olje , ko sem se zbudil semplenico v bolnišnici .Dni 
kasneje povedal, moje sosede , ki so bile interakcijedrog 
prišel k meni reči kavarno v bližini ne bi bilo v kavarne , ki 
so se 02/2007 1. poskus samomora .

               Če izhlapi me , če je moja duša , nič ne bi 
ostala skrivnost plus naplavin , pozablja na fantazijo 
.Pojavile od prevrata plava brezdelja druge trenutku , 
zlasti .Odsotnost , če se je dotaknil in videl svoj   svet , bi 
bilo nečisto , brez občutljivosti na mute dotik , vsaj 
verjamem , da je nekdo presega moja realnost .Moja 
žalost je enostavno, kot vse sreče dosegljivega kot 
nedosegljiva .S čarovnijo , brez ironije v dan, ko si rekel , 
dotik in občutek mi, kako me gledaš, in videli , kdo sem , 
in ne tisto, kar sem čutil nikoli toliko trpljenja , želijo nič 
več , umira za vas skozi mene za vas napisal tako, 
datrpeli in nikoli umrl in nikoli ne boste izgubili šele 
počutil zraven tebe v gorečo vžigalico pekoča bolečina v 
mene , ki se konča , ko vsi spali .Nikoli vas je , 
mimogrede, v tebi bodo rekli, da trpite , ker si nikoli 
zapustil , in vemo, da boste ljubili in vedno ti bo všeč.To 
je obravnava v bolnišnici in Cabral curry , ki je bila v " 
komo " in prihaja buden in vidi samo plenico , ne 
spomnim se , da pogovor s psihiatrom , ki pa mi daje 
sprostitev red po podpisu izvzetje od obveznosti .- Mislil 
sem , da ustreli živali iz okna na tla in je imel ideje, uničiti 
ali ubiti ljudje čutiti velike motnje v kosih telesa in 
raztrganine navaja zelo moteče duha in čustveno meša 
željo , prosim daj mi poljub , kot tiste, ki jih poznate?Daj 
mi poljub skrito , kot tiste surripiámos drug drugega , 
koželja zrasla mi daje poljub , mehko, tistih , veš.Sladko , 
sladko , da veš.Jaz ti dam poljub od mene .Z vsem 
spoštovanjem , kaj vam ti in jaz !Kaj si misliš o meni in 
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jaz tebe ?Estou- sem hvaležen , ker so me brati , 
razumeti morda !Ki poteka od vidikov že prebral me že 
vzel svoje elations vsaj zgovorno neembaliranim darilo za 
pravne uro že polnočnici ali igre petelina , ki jestrašno 
vprašanje! ?Refleksija na razumljiv komunikativne ekstazi 
na minimum in molka odmev , ki ločuje nas deluje , so 
besede, bolečine tudi v navadno zavrnitvi kurjenje 
.Nepremostljiva ovira fizično , ne pa s hormonsko in 
duhovno kemije svetla .Nebesna telesa nas napadejo v 
razcvetu Peder .V iskanju ljubezni detelje , saj bogastvo 
je sestavljen v razumevanju večplastnih bitja in vedno z 
nekaj dodati k temu mnenju .Še en dodatek ,dodatno 
povečanje , ta želja za sočutje in nežnost , ki nas izgnali 
na reprezentativnem samospoštovanja socialnih 
medijev.Ogled perspektivo self eno in nedeljivo , ne 
odtujiti nobene želje po več želje , ki se pojavljajo v krogu 
.Ta krog zlata , ceh o dobri veri in zvestobi in 
spoštovanju, predvsem zaradi ne obstaja .Smo čisto in 
divji v zakonu tako, in nič več sebično od mene , ki so le , 
da je tako vedno vdira drug z njihovega vidika .Vneta um 
sposoben navadno izmenjavo idej , je nujen poziv k 
pameti .Ko smo dali ali bi sebe zdrugimi .Nič več 
nepomembno zavrniti , kar ne želimo , to je enostavno 
.Ljubezen in ljubezen se ne čutijodrugi in ne mi 
.Konstruktiven povezave med nam je .Natisnjeno v 
nagonsko vedenje samo mislijo o meni , potem pa me je , 
in zdaj imam spet .Konflikt , ker je ena sem se obrnil na " 
I " in nikoli ne veš , kako dobro " jazov " moramo dati 
podporo drug drugemu .To je nekako prišel do nas , ki je 
vedno odprt .Pozornost na "I" lastne biti z imate maske in 
sebičnost , da je raven .Nooklep sem kdaj zase- tako 
razdeljena s " tu je" , da obstajajo in da so " eu " več " 
EU" , ki pop oklep .Ljubezen : ljubezen premaga vse 
.Avgust 2007 razveza ... šumeče Light - pade in burble , 
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razredčili in širi v panogah z Neosvojiv želje , je iluzija, 
saj vse oči , ki pa sesulo , ko se soočajo z zunanjo 
resničnostjo .Obdarjen z zlobo in ponarejenem občasna 
norost šumeče želje kot ljubezen širi in onesnažuje , 
zaseda vse misli in dovoliti, da dominirajo in biti 
dominantna , jeizmenjava revitalizacijo energije ,svetlobni 
vsebina je tam.Osvetljeno nebo, nič močnejša od želje , 
da se doseže popolno ravnotežje vedrim nebom , kot so 
zvezde , ki jim dajejo življenje in se preselijo ideje ali 
dejstva, misli , želja, da bi beton , ni nič lepšega kot na 
nebu prižgala energije ta constelarespokličite za stalni 
interakciji med zvezdami , inmoč zvezd je 
edinstven.Straši me , kako energije izginili v dimu brez 
plamena , torej ne želijo razlagati kozmično resničnost 
.Razočaran sem , ko jevitalnost zatreti z nastanitvijo in 
kristalizacija čustev je nedvomnomaska   politične 
korektnosti .O duša vas spremeni v magijo in muhe umi , 
ki nimajo impulznega toka resničnih dejstev in 
spreminjanja stvari se spreminjajo korake in ciklov , za 
katere vse prenese in razvoj , vendar nikoli na način, 
strahu in trpljenjaobčutki .Osvobodite se in se širi trpite in 
predvsemmutacija življenja , to spremembo , ki nas žene 
.Svetloba življenja , potopljeni norost strasti .Zakaj?
Nagonsko ljubezen in želimo biti ljubljeni , strasti in 
razočaranja odpirajo več iluzij .Zaslepljeni in ljubezen me 
osredotočiti in se osredotočiti na celotnem metodologiji 
ljubezni do resnice , ki predre vsako laž .Gola se ljubil 
igranje polje Ukvarjamo se s prave identitete pa , da bi 
ljubil nas zahteva globoko zavedanje o tem, zakaj se je 
ljubil , in še tam jepotrebno dihotomijo dobrih željah 
vračal in ljubim, se domneva, ta dialektika1 + 1 = 1 , ko 
je logično, eden ne more uživati   ničesar.Zato je logično, 1 
+ 1 = 2 , pravilno, vendarravnanje ne bo produktivna , 
čerezultat nitehnično tie stališča in vrednote in vedenje na 
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splošno , tako da potem jezdružena položaj sredi 
ljubljenja .Razume in je to res edini vir užitka , ali pa 
mora biti individualisti ali drug ukrep, ki je mišljen tožbo 
kot resnično svobodo .No, nisem živel dovolj za 
premagovanje naslednje korake , logično ali nelogično bo 
merilo za mnoge od vas , želim biti popolnoma prepričani 
, da si predstavljam, mi rit od časa do časa , in danes je 
komaj oslikot na primer , da so precej umetne osli , 
norčevanje , ki resnično stoji včasih to vlogo , da svoje 
lastne zaključke .Nisem tukaj , da slučajno o follies imajo 
strahove , in odnosi, ki ne omogočajo , saj noro le v 
določenih okoliščinah in kadar presojajo drugi, torej je 
pogosto odvisno od " habitat " .Preusmerjanje nekaj te 
obrazložitve pa želim povedati, da sem nor , 
predvidevam, da je bilo všeč veliko ljudi , zato smo se 
nikoli zadovoljni , želimo več ljubezni in več in več , zakaj 
tako ljubeč ambicije , kot sem postavil vprašanje.Retreat 
rekel naslednje, vsi so brezplačni , da se zavežejo 
neumnosti v ljubezni , smo ranljivi in pogosto 
manipulira.Želimo verjeti, da je res, da je ljubezen , 
zakaj, zato, ker smo bili ljubljeni , da je občutek, da 
vzbuja čustva in sproži modrost življenja

11/2007 2. Poskus samomora s tabletami ,stopnjevanje v 
bolnišnici, curry in Cabral komaj hodi v oddelku sem 
obrnil medicinske sestre " nato pa poskuša ubiti tokrat z 
benzodiazepini ? !" , Po analizi sem intravensko shotigle 
inbrizganje kri.

Življenje umira med življenjem in smrtjo ?Joj !Odpuščanje 
, ki je bilo dano ?Očiten, ki nikoli ni ubil ?Vsakdo je 
zapustil živeti trenutek brez izjeme vsi usoden takoj , da 
bomo kmalu nato umrl , v katerem živimo je tako 
protislovno posmeha .Po mojem rojstnem dnevu sem 
poskusil , da gredo " naprej" sporazuma 20 ur po tem, ko 

38



je popolnoma iznakazili in omamljen , preživela še enkrat 
.Sodelujejo v odprtem procedure'm preračunanega za val 
upravnega tehnik s tretjo medicinsko ekipo in je 
seznanjen z 17.41 VALORE ob drugo mesto v tekmovanju 
,večer pred ne bi spala in so kadili več kot 10 sklepov , 
intervjuje bilo zjutraj .Ta zdravstvena šola pristanišča .Kje 
dni kasneje sem dobil , da gredo , ker je bil s 
samomorilnimi mislimi in kje nisem bil niti srečal , sem 
čakal , vendar sem imel dovolj čakanja .Svetloba me je 
poslal v smeri tekočega ekstazija vsakdanjega življenja , 
razsvetljeni mi je slabo prihodnost in nesmiselno , potem 
je odgovor da, Thunder up zakol mene in utripa kot 
razkrito Dynamite smrtnim užitek .Tako da zacelila levo 
kalorij črevesje strogosti in natančnosti .Ne vem, če bom 
polepšala preteklost , ker se bojim, da ima ona nima moči 
.Zato obstajata dva pola , dve skrajnosti in sem bil 
presenečen,pozitivno in zdravljenje in nečrno in preganja 
.Ta svetloba prihaja od jasnosti čustev in racionalnosti 
neposredni mraku in impulzivno , brez prehodnih in 
nepreglednih čute , čustva niso vdelani oziroma pribit na 
razburjenje , užitek življenja in uživajte največja sila, ki 
nas premika na zemlji in nam daje močne zgrabi talent 
imate in moč, kot oster modri žarek in ventilaste 
vročinskih oblivov izkušenih in niso zlonamerne in 
prodorne misli , ki nas Žrtvovati kot sence , vse ima 
gibanje , vendar je prisoten in kako je pokazala 
infiltriračutila za vid in nam pokaže, jasnost misli skozi 
tišino časov in je tiho , kot da se strdi pogled in uživajo 
Inglorious invalidnosti , ki jih drugi prebrodijo negativnih 
ali pozitivnih energij .S hitrostjo misli,takojšnje , drugi, v 
delčku časa , inčas je trenutna zato ne bo prišlo do 
znižanja v okviru ali najbolj smešno obnašanja , saj ima 
vsakdo pravico , bodisi pozitiven ali negativen 
učinek.Imajo lacerating učinek črne Faíska zgodi v 
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nevtralnem polu prištevnosti in norosti opravlja živahno 
energije in lačni za užitek in svetila , zato vam svetujem, 
da uporabite svoje lastne energije , ki se doseže s 
svetlobo in esbaterá pekoč nasmeh kot pepel ,odvzame 
toploto , ampak iz sebe , ko meša .Drugega kvadranta 
imajo Blue Ray z nemoteno misli božiča in poudaril drevo 
luči , ki nas vodijo do odvračanja .To je ta prehod , ki ga 
Ponesen soočajo vendar ne obstruktivna pragmatičnih 
energij , ki nam preprečujejo živeti posnetek ,grom 
pretrese in vidno vpliva na zvočni val , ki proizvajajo 
nadzvočno hitrost , vendar ne tako močne kot dobro.Kaj 
je resnično in zdi nerealno.Življenje vvečno obdržati tam 
gre dol in potem ne obstaja način, da se boriti , okoli 
njega ali manipulirati jeteror disidenta burble in dosegla 
vrhunec v eni točki stavke um ustvarjanja, domišljije ali 
pa samo barve sledcvetoče zelen odtenek in zgrabi 
življenje v tem tonu , ki živijo zaživela , tukaj jerezultat 
ste si vedno želeli poudariti , živi intenzivno .

01/2008 narediti tatu s črkami

Darklightning iniskrica v lopatico inmoč rekel luz'08 po 
tem nikoli intentei tetovažo zoper življenje

2007-11 / 2008-01 - Commercial hitro phone'mnajboljši 
šef stranke kupi 5 mobilnih telefonov v podjetju , ne pride 
na delo .V Estarreja v knjižnici v prostoru za invalide, 
parkirišče so in legel na namigovalen mesto na mojem 
protest glede načinabiti drugačen ne pomeni biti drugačen 
, da je le v velikosti knjige pritožb in da je začel in 
končalnapolnjeni plagiarized iz knjige o " drugačnosti " , 
da je bil v začetku vitrina , ki preživeldan je bil poln dobre 
izobrazbe in bonton z več kot 20 volumnov na banner.V 
Estarreja 02/2008 Knjižnica Walk z modro čelado del in 
kot uslužbenec javnih del , pišejopo na vratih : v me 
kraljuje tišina , ki trpijo .Ogrožajo brata smrti in sem vodil 
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organe v skladu s tem odgovoren za psihiatrično 
oceno.Bom na lastno pobudo na vikonta bolnišnično 
Salreu kjer sem priznal kot pacient , ustvarja razpravo , 
kje in o tem, da je slabo ali ne je , daračunalniški sistem 
priznali vložek kot bolan ? !Jaz predlagam , da gredo v 
psihiatrični bolnišnici v Coimbri doseganju prihaja z vojsko 
od GNR so mi dali vožnjo domov naslednji dan .Udarim 
besed in sem brez besed čez 10 ur .Kupil sem svetlobne 
naprave in zvok z zvočniki 100watts pomnožili cd je anti 
Dantas manifest postavi v največji obseg iz mojega okna 
spalnice , José de Almada suženj , pesnik Orfej d' 
futuristično in vsega .Huč - Univerzitetne bolnišnice v 
Coimbri bolnišničnem biltenu - moški psihiatrična služba -
bolnik je bil sprejet na tej bolnišnici na 2008/02/02 je bil 
zaključen 2008- 18/02 - Normal bolezen , spremenite 
plenico na sostanovalko , še polemiko zje šel celo po sredi 
zdravljenja.Led , ki ga oblasti v hospital'm vklenjene 
and'm niti ne vidijo psihiatru so prisiljeni , da pristopijo k 
zdravljenju proti moji volji , vezane na nosilih in ob 
injekcijo .Vzel sem knjige, ga je izposojena in jih vrgli v 
jezero, mestno hišo je pulover , da je dan , bom pokazal 
pred maso izven mojega tatu , ki je imel moč oblikovanja 
svetlobe , sem prišel , da zapustijo 15 € v procesiji .Prišel 
sem, da se vabi s Estarreja kulture svetnika , ki niso dali 
knjige , vzetih iz knjižnice se bo začel kazenski 
postopeknajhujšecd opraskan gor indan v procesiji so se 
vrgli knjige za svetlobni vir na mestnem trgu .

               Ko sem bil brez besed zaradi bolezni zasnoval 
načrt , držijo z vredna dolar skrivnost sem mislil, da ne 
bom rekel, ker jaz ne bom biti neumen , mojega sina z 
arabsko knjige , ki sem jih ročen bodo imeli največji 
zaklad na svetu .

               V vlogi oddelčnega Coimbri sem bil 
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diagnosticiran shizofrene psihoze morda le kdaj pomislil, 
da sem shizofrenik ... poslušal pogovorov na srečanju 
medicinske sestre , pomožno pametnejši spoznal sem 
poslušal kolegi pravijo, da je bil moj na vrsti... On je 
napisal zapis ' "Escape " nevarno "Naj pižamo " se mi zdi 
smešno , kdaj teči pižamo ? !Za izhod iz tega obveznega 
am za pridržanje , potrebno podpisati sodni dokument kot 
Sledim zdravljenje.Na vhodu intervju v bolnišnici v Aveiro 
je dejal, da je želel , da se obravnavajo s svojim 
psevdonimom " Gospoda svetlobe ", ki bi jedli le padlega 
sadnih dreves in maral maslo in jagodno marmelado 
.Kakšen je bil običajni obroki .Pomislil samomorilskih 
oblikah , kot so mi metali vzorec odkritij itd ...

               Živeti , čutim trpljenje , ki mi preprečuje , da bi 
videli , kot da je resnična z ravnanjem, vedno zvest , 
temveč kot sad clown'm lažen nasmeh ,veselje za 
notranje zadeve , ni v skladu z navzven .Počutim se 
plovec , ki me naredi od običajnega , ki potujejo in bivajo 
na točki , kjer je oddaljena od samega pogleda .Čutim 
izjemno slabega korak , nenaraven pojav , ampak kot 
divjaka živali čutijo Jeza in hitrosti, kljuko zadavil in ubiti 
čim prirojena sile predestinate do odpovedi v tistem 
času.Na potovanje brez sledu , jepodobaodvraten , 
sovražna in resnično grešno , Gle prisego v nebesih višine 
temperature, rože in raste nasilno val To je samoslab čas 
vse vrhunec in izboljšano Jeza sem oblečen kot klovn ins 
pokrovom, ITN - obvestiti Portugalska v Venezuela kave 
.CTT bo dvig pismo iz sodišča , povejte delavcu , ki zaradi 
moje bolezni ne morem podpisati , storite moj prstni odtis 
, to nisem pisal .V Coimbra ,bolnišnica , kot je hotela proti 
papirju kartončka postavil ročaji vrat rekel , ne trudi se !
Ne trudi se in odšla z njim na zapestju , ki ga bolnišnica 
perimeter najdem sam pobral listje na drevesu , listi in 
cvetni prah , da cigarete z dokumenti naročenih Tomažu 
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vzdevek " padalec " .

               Sem zapustil bolnišnico zadnji teden sem 
sprejeta v bolnišnico spet z anamnezo psihiatrične 
vrednotenja pod poveljstvom GNR jajčnika - v Coimbri dal 
razstavo s stola z ustavo, ki ga je parlament hiši ponujeno 
in odprite obrambov odsotnosti organa.I light in izkažejo 
luč rekel moč svetlobe brisanje bolnišnico stikala Coimbra 
, kupitesuper zanimiv in jevelika tema obrnil o izvoru 
hudičem " hashashin / slika . "Kot jepsihiatričnega 
oddelka mešati moraš imeti v oralnem seksu z bolnikom v 
kopalnici moških in spalnico.Je bila v bolnišnici Aveiro in 
dihali skozi 5 cm odprtem oknu .In si želela, da diha zrak 
piha in videl na vrt in ljudi teče in uživajte in si želela, da 
diha ... Občutite svobodo

Nadaljevanje BE: lifestyle

True računi

Nelson Pereira nedrčki

          Nekdo, ki je razglašena , s čimer je mišljen ... 
način življenja , da je vse, kar je podedoval od naših 
prednikov , potem imamo nalogo, da razmnožujejo , ko 
bomo dosegli odraslosti , eno , ki je razglašen z zakoni 
družbe, kjerživimo v demokraciji .

To je vse, kar smo lahko pridobijo znanje , da je vse, kar 
iščemo , ko vemo, kaj moramo graditi.

Zakaj?

Ker, ko se ukvarjajo z družbo, v kateri delujemo s silo 
razuma , smo vedno morali živeti , da bibilo sprejemljivo, 
da nam jih vidijo same družbe kot mojster , ne more biti 
zlo je le več vreden , da smo lahko ;da je tisto, kar živimo 
, vemo tudi, da je med pomočjo .
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Zakaj?

Ker smo bitja , da služijo drug na drugega , zatoproblem 
obstaja pridobil , da govori resnico, ko zlo me višje .

Zakaj?

Ker smo lahkodružbeno bitje , vendar smo lahko živeli 
divje .

Ko ne vozi bitja enaka .

Vendar pa obstaja vedno obstaja in dvom , nezaupanje , 
ki nas vedno preganja , s katerim nas je poučil , s katerim 
smo se učil , in da je, če hodimo , ko smo prepričani, da 
ste res zaupanje , potem nam služijo tudi zato, ker smo 
dobra praksa .

Želimo , da prosim vse bralce, ki lahko berejo knjige , te 
moje knjige , ki jih lahko najdemo v vsakem knjigarno , 
kjer lahko očara teme , ki jih želijo slišati in brati v 
postelji .

To bodobra družba ne bo nikoli prebrali in videli te zgodbe 
so resnične.

Ker menijo, da daje prave izkušnje tistih, ki so napačno , 
vendar je vedel, me pozdravi od vseh zla , ki me straši .

Kaj botema te izdaje ?

Leteči poročila , je mordatežava , da ne bo preveč 
šokantna , ne želijo šokirati bralca , a poročila so resnične 
in so predstavljeni na način, ki je živel na pravni način .

Za sem bilaizkušnja v skladu z zakonom , da verjamejo , 
zamisliti tisoč stvari , občutek na koži resnično občutek 
nagon živali.

Želimo zmagati s silo , in smo se počutili, kot npr .
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Outlaw , da je, da smo se vsi naučili , da bomo lahko našli 
inteža , ki pride na pot , ki smo jo uporabili , da živijo , 
saj kljub vsega zla, kar počnemo , pa nikoli ne more šteti 
kot zlo .

Mislim, da bov vsakem reinkarnacija .

Želja, da bi živeli , želimo živeti na način , da smo našli 
preprosto, vendar pa to ni enostavno in je težko , ko smo 
padli v odvetniški baru in ko nimamo denarja za dobre 
odvetnike , smo plačati višjo ceno .

Zakaj?

Če nam ne spadajo v milosti , ne moremo biti smešno .

Zakaj se vedno rodi z zapuščino napredek v življenju , 
lahko tudi za poučevanje in dajejo grenak življenjsko 
izkušnjo , in sem še vedno plačuje za to !

Rojen sem bil v Afriki , je imel tri sestre :Elvira , candido 

45



in so .Ja, obstajadober začetek,zgodba, ki bi lahko 
bilaodlična zgodba , ampak se je to zgodilo , da bomanj 
dobra življenjska zgodba .

Nisem počutim veliko zlobnih , ki opravljajo to funkcijo , 
tako imenovane paznikov , jim vedno štel za sovražnike , 
ne želijo priznati, da me je res lahko imeli off kavelj na to 
sodbo .

Storila več zločinov po moji poti , ko sem hodil v življenju 
.

Je uporabil ta izraz je bil v slengu , s katerimi smo se 
ukvarjali , jeoblika slenga , ali bomo lahko hodili tudi 
izraz.

Bili kraji smo iskali innačin življenja, ki je vedno prinesel 
bilipomol , kjer je bilo nasilje ali ni bilo mogoče najti 
nasilja skušnjava ali provokativno , saj smo res dober 
občutek , kaj počnemo .To je dobro cenjen v očeh družbe 
, saj nobena družba sprejeti, da lahko drugi živijo kaznivo 
dejanje , če se ne čuti , da je potrebno uživanje snovi, ki 
se lahko zdi strašno slabo, vendar pa obstajajo .

In kot taki imamo vsi pregrehe , vendar kot taka 
vednoslabo, ko nam ni všeč nekaj, smo bili vedno 
neopazno kot zlo , vendar pa ima veliko vizijo , kjer smo 
vsi ustvarili , so naša sredstva insoobstoj naredi našo 
usposabljanje želimo in imajo ambicijo , da dobro živeti in 
biti boljši od drugih .

Ne bi bilo veliko Picardias kako jezen moje ustvarjanje , 
ampak v sredi teh barab je bilodekle , vedno sem bila 
všeč , ker sem jo srečal , storil isto rojstni dan kot jaz .

Kot jo je vedno všeč , kerdan, ko sem jo spoznal , sem 
vedno bila všeč , je živela z mano in je živel zelo veliko z 
mojimi sestrami , imel razmerje preveč od njega , to ni 
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bila ljubezen na prvi pogled , verjamem in verjamem, da 
nikoli ne bo ženskatako ljubil, da je ,prvič, da sem vas 
poljubil , sem se počutil resnično lev , vsi radi vidimo v 
savani .

Kdor ima pravico do življenja, ki je enaka za vse moške 
ženo in družino .

Tudi to sprejema načina življenja sem živel in to ljubezen 
obstaja samo enkrat v življenju , ne počutimpametno , 
niti ni nikoli sam šteje kot taka , ampak sem jih vse srečal 
, so bili združeni v en ali drug način , vsemoramo obrniti , 
plačal velik račun , ampak to zato, ker sem želel , da 
imajo dobro življenje .

Bil je dober , kaj je naredil , sem začel delaš vlomov , 
tatvin se je začela vnajpreprostejši , naredil nekaj 
puškomet .Ampak, ko me degradei s prekomernim 
uživanjem kokaina , sem se počutil dobro o kajenju in ni 
hotela zapustiti.

On bi naj me deliriju , vendar nikoli napadel nikogar v 
mojih krogih , če ne bi bilo nobene reakcije , ne bi bilo 
treba uporabiti nasilje , v katerem bi zmanjševanje sodnih 
barov.

Vem, kdo hodi vdež zmoči, si želela, da bi dobili denar, ali 
bi dobili vrednosti , ki so pripeljali .

Raznolike mesta , Odraščal sem na konici , je Lizbonska 
strategija je bila vedno zabavno za mene , šteje to mesto 
, kot sem že prebrali zgodovinske knjige , mesto 
zgodovinske in kulturne vrednosti.

Videl semnapredovanje imajo dobro življenje , da bi lahko 
živeli življenjsko encordeirada kot tak , torej želeli le 
denar , sem vedel, da je v redu , sem samo hotel denar in 
se počutil slabo ti akti , le želel je , da izpolnjujejomoja 
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droga in se počutijo socialno , družbeno okolje , da se 
dobro z ljudmi in se počutim normalno, normalna sredi 
živijo v odnosu z ljudmi .

Počutil sem dominantna , ona mi je ocenjena Mane lev pri 
doseganju njenega ozemlja in dnevni prostor .Tako sem 
se soočajo življenje imajo žensko !No ... sem na ta način 
življenja, v pozitivnem smislu , v katerem bi lahko zlo 
narediti za ljudi , nikoli ne poškodujejo nikogar na način, 
da se uniči seboj na brutalen način in jih pustil z nič .

Le izkoristila okoliščine v trenutku in samo to naredil za 
denar , hitro dostavo kaditi kokain , vendar vedno 
prolonguei , kar je bilo neizogibno , kar je tisto, kar se ne 
rodi človeka , ali pa morda celo lahko podedujejo vzrok za 
študijkot ječlovek, ki pije alkohol in kadi drog reagira na 
spočetje genov v dednosti , ki je zapustila ga je zaradi 
gnojenja .

Nisem"strokovnjak " na tem področju, da bi razvozlati vse 
to in se lahko prenesejo na bralca to priliko , vrsto 
govoriti o tem, ker sem moral govoriti o njem , so načini 
življenja .Včasih so videti kot dobro , na drugi strani 
sovideli zlo .

Zakaj?

Ker jenačin življenja, ki smo se naučili , kot smo zgoraj 
referenciei , ne moreš vedno delujejo zlobe , mora biti 
odpuščeno , da se dobro odobravanja !

Zakaj?

Ker ga živimo , standardi , live občutek inukaz življenje 
občutek , jeoblika ambicije, da bi morali imeti dobro 
življenje .

Odnos se je začela , sem bila 22 , se je pridružil v vojski , 
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vendar ni želel iti , ampakzakon je bil tako rekel .In to je, 
ko sem imel pravi odnos ,strast , da nikoli ne bo imel isto 
Cristino, in tu je začel odnos , da smo vsi prizadevamo , 
da smo vsi želimo , da bi našli svojo pravo sorodno dušo .

Intenzivno je živel , sem se počutil , da je bila stran od 
mene ni počutil dobro, in to je, če morda ona je , da 
imajo malo več moči nad mano .

Ljubil jedeklica bila ljubosumna , vendar ni bilo noro 
ljubosumna , jezdravo ljubosumje in zavist , da ni bilo 
nobene prave bolan zlo, ki se mi bi lahko nekoga prisiliti , 
da ostane z menoj za mojega uvedbe .

Zakaj?

Mislil sem, da me je le , če izgubi izgubijo žensko mojega 
življenja , ampak se je to zgodilo .Želel sem iti na Bairro 
Alto in šla v disko v majhnem področju, smo razpravljali 
in to je, če smo se znašli , morda ni bila njena volja 
,starejši brat nikoli sprejel odnos , kot tudi.Sem imel boj z 
njim , vendar je bilo pred začetkom ljubezen TINA, 
vendar je bila porabljenatrenutek okoliščino , ampak mi je 
bil všeč , vendar je niso sprejeli moj način življenja , 
nikoli mi je povedal, da, vendar nikoli pokazala, da jeme , 
vedoč, da sem dobro .

Oškodovani ni veliko, vendar je ni sprejel svoj   odnos s 
svojo sestro .Živel je z mano samo zaradi dejstva, 
konteksta , smo živeli v isti soseski , da smo ohranili ta 
odnos , da je naše ustvarjanje .

Njena mati je bila , ki prihajajo iz njih , gospodinja 
pojmovanje ,oče ni vedel , pa je bil dober gospodarraul .

Naučili živeti samo na račun žensk , imamo višino v 
soseski oznanjati to obdavčitisoseski je bilotrok , vendar 
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je občutek za čas , ki je že bil študira .

In ta čas hitro videl , kljub majhni starosti je imel , se je 
moral boriti za življenje in za to, kar je imel : oče, mati, 
doma , ne hrana mi ni in nikoli mi ni uspelo.Ker je kljub 
nizki plači , ki je prejela moja mama , 11 je bilo pravljice , 
ki plačujejo dohodek in tam je moj oče plača samo 
najemnino , obstaja , vendar ni nikoli primanjkovalo 
hrane .

Torej je bilzačetek konca , to pomeni, da lahkoodstranitev 
privede do pozabe , mislim, da je bila tista, ki me je 
zapustil pri učenju, izgubi očeta je moral odzvati na enak 
način, kot njemu .

Pogledal sem ga kot heroja , ki je sin boj človeka 
skromnih ljudi , babica , Elvira , je bila , s katerimi sem 
živel do 6. leta starosti , dokler je hodil v šolo , kaj se 
zgodi ... dobil sem semoja babica me je tvori , ne glede 
na neposredno spremljanje mojega očeta , takrat pa so 
imeli še svoje oči široko odprte , vendar je občutek za čas 
.

Imel pojma časa .

So najčistejša poročila , ki lahko obstajajo na svetu 
.Zakaj?

Danes lahko vsakdo pride do izraza njihov način življenja , 
ne glede na položaj, v katerem igra ali družbeni hierarhiji 
.

Torej, del tega,pojem , ki lahko resnično nihče očitati 
ničesar brez konkretnega dokaza , to je konkretno .

Zakaj?

Tako ureja zakone in vsi imamo dostop , ne bi smeli ubiti 
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, kradejo in posilstvo .

Vendar smo lahko nazaj do zore človeštva in takih 
dogodkov uspela , saj jezgodba temelji na tem.

Mi kontinuiteta , da kontinuiteta , ki bo vedno 
neprekinjeno, to, kar je namenjena .

In to je popolnoma prepričan, da živimo za vzrok , ne 
bomo še naprej ostati in obstaja na zemlji .

Ne vem , mogoče se razlikujejo temo , lahko pa moti 
branje bralec , lahko preusmeri pozornost od prave 
zgodbe, ki se je zgodila .

Vendar so ti prilike , da se bo v celotnem knjige vedno 
obstajajo , saj bomo opredeliti bolje in narediti razumeti 
razmere, ki so se pojavili .

Zakaj?

Da bi videli , da je bilo vse v družbi, kjer so bili vedno 
zdravo življenje in razumevanje družbe , saj se lahko 
skozi oči drugih celo Juda , vendar jezelo pomembna 
stvar v življenju , kar smo sejali , je plodda bomo poželi .

Ampak spredaj, je treba obravnavati tudi , da je dobra, 
moj oče vedno me je videl in je želel videti, kakokralj, 
toda jaz semkralj ,bojevnik, ki se ne more vedno zmagati 
in začela zelo mlada .

Ko sem omenil, da je preprosto ni enostavno, vendar trdi 
, da je, ko sem poimenoval lov.

Po napadel z klofuta v obraz , da sem mislil, da je , da je 
izgubil , sem se počutil celo v očeh , se je kasneje 
poskušal nadaljevati z mano , vendar sem zmanjšal in je 
bil tam, da se je začela resnično zgodbo o kriminalu , 
vendar je imel zgodovinoje bila že ločena pri izpolnjevanju 
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šest mesecev v vojaški zapor v Santarém , je bilvojaški 
zapor .

Na ječas obsodil Arnaldo , da jezgodba o tem 
posameznika prilega v zaporu moji poti , v knjigi o 
razširitvibo bralec razumel resnično družbeno okolje , v 
tem primeru zaporu , držijo šest mesecev je dobila 
odpuščanje s papežem .

To je bilo vse, kar sem lahko vlagajo živeti dobro življenje 
, me je ločen od kadi.In kaj naj naredim?Poskušal sem 
svojo srečo .

Še vedno imam za delo na podzemni konici kot 
uslužbenca mizarskim .Črnci me bali , delal s črnimi 
kabelskih - zelena , dobrih ljudi, ki so želeli boljše 
življenje , ki so ga imeli doma .

Portugalska je zaprosila , da imajo boljše življenje v svoji 
državi ne bi mogel imeti tako iskanje, ki jih je pripeljal do 
priseliti se v državi.

Bilo je lažje iskati na Portugalskem , ki ga bližine .

Sem začel čutiti bližino Cape Verdeans , da živijo z njimi , 
je Cape Verde vzdevek slabo, ker so imeli v boju proti 
neenakosti in ko sem prišel na Portugalskem so se bitja, 
ki niso bila dobro sprejeta , saj jo je preživel vojnov tujini 
in v tistem času je bil še vedno jezen , jeChavalito , je bil 
buden in se je začel , kaj nihče ne želi otroka , sem začel 
sprehaja , nikoli nisem bil vadiador , sem bil eden 
vagueador .

Imel sem sfero izkušenj, ki jih je imel v preteklosti videl 
ločitev mojih staršev pri starosti 8 , kot je bil študira , in 
kot taka je že vedel, da me ne bi znižal zelo dobro sem se 
počutila odstranitev moškega , ki je imel junak.
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Videti je ta izgubila tudi v mladosti, sem spoznal, sem 
imel , da bi moja mama , ampak sem resnično ljubil 
svojega očeta.

Vsako poletje bi šel skozi z njim do 17 let kasneje še 
vedno nadaljeval , ko je bil v vojski , nato pa se je začela 
razmik , kar je naravno.

V času, ko je bil v smokviusta v praksi službi šola prevoza 
, kjer sem preživel počitnice z njim.

Moj oče je biltrd človek , je imel težko otroštvo , izgubil 
očeta com14 leti je bil cilj moje babice rastejo v življenju , 
še več podpore in imajo več denarja .

Moj oče je poročala , da je njegova razrešitev je ljubeč , 
je bilo zato, ker mu je všeč bilprenagljen slovo od stranke 
, ne bi nikoli videli svojega očeta , vendar je zrasel težko 
pomagati svoji materi , je bilsin več živela domamati .

Živel sem šest let z mojo babico , ampak to, kako težko je 
bilo , je bilo od spodaj težko rasla, nikoli ne dovolite, da 
otroci stradajo .

Takrat je bilrudar .Iščete rude poslovanje , vendar pa ni 
delo tam, je bil kolesar tudi v času, ko se je pridružil 
vojski in nadaljeval svojo kariero tam .

Je postalnormalen človek , tam se je pridružil nujnosti 
življenja , saj je zagotovljeno, da smo vsi morali 
zagotoviti samozadostnost .

To se je zgodilo , saj je biltrd človek , prijatelj, prijatelj , 
prijatelj otrok , vendar ne veliko besed , vendar je bil 
spoštljiv in pošten.

To je tisto, kar si je vedno želel , da grem , pa je bilo , da 
je bilaločitev , sem se zavlekel malo , ne nadaljuje z 
nadaljnjim spremljanjem način bivanja in načina življenja 

53



, težave premagati oviro inživljenje zagotovljeno službo , 
da se zagotovi prihodnost , da bi razmnoževanja , so vsi 
dobri otroci , smo vredni , da so njegovi otroci , ampak 
tudi tam jepomanjkanje razumevanja in zvestobe na moji 
strani , sem postalPrevarant je , kot je dejal.

Psihološki poškodbami vratu občutka prišel le poslabšalo , 
ker nikoli ni videti, da je dobro , je treba storiti , vendar 
je dobil le kot zlo , ki ga le ločevanje me je razmišljati zlo.

In to je, kako vse je šlo navzdol z obsodbo dejanja .Je 
začel , kje?

To je bilaločitev , je bilo, ko sem začel , da se pridružijo 
samota , vendar je bil moj način življenja je bilo mimo in 
tam sem se počutil varno od skrbi, razočaranja , da je 
čutil , vendar tam prisegel , si me zapustil , nikolibom dal 
še več.

Sem nadaljeval moj način življenja je piti in krasti in to 
večkrat , ko še vedno iskali in iskali , in da je, ko se je 
obrnila , da bi me sprejeli , ne veš, da me trpijo , ne bom 
se želijo vrniti , da imajo ta občutekje bilo boleče , ampak 
vedno je bilo živeti in še vedno imajo .

Še vedno imam to v mislih je , zakaj sem živel toliko let v 
zaporu vedno mislil, da je imel vedno biti prisotna v 
mojem tako da imam toliko hvaležnost za to strast , niso 
živeli drug enako .

Linhó , po treh mesecih preventivne pridružil Linhó verige 
obsodil , moja zgodba se začne okoli pogumbile omejene 
s pogumom , da v katerem se moramo ukvarjati z nekoga 
drugega sveta , kar se zgodi, je to , saj sem vedel,dapot 
bi bilo predolgo, v samoti , se obrnil v džungli begu , je 
bilnajlažji način , da se ukvarjajo s tistimi , ki zagrešijo 
kazniva dejanja in so vverigi jesvet, kjer kraljuje prava 
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neumnost , in ko beremoz osli morajo ukvarjati z njimi, če 
pa so preveč pametni lahko pade , tako da življenje 
obstaja življenje je treba sprejeti , ne toliko, ki ne temelji 
tolikona morje, ki je bila moja rešitev , je ta metoda , da 
sem se odločil, da mizmagali , ampak moj start bo dolgo 
in je bilvznemirjen začetek , ker sem se znašel brez 
ženske brez svobode sem našel sam zaljubljen, izgubljena 
in je bila nova , mislil sem vse , da bi morala biti v 
prihodnjih letih lahko tam mimo .Torej, kaj sem naredil?
Začel sem , da zaslužijo spoštovanje , to ni enostavno , 
tudi ne želijo priti v konflikte nasilja , se zgodi zato, ker 
gredo skozi rutino , ki kasneje spoznal ,rutinskih , da po 
tem, koGlej Zgrožen živeti , nikoli mislil bitjaljudje lahko 
naredil toliko škode, da se med seboj , ker vsaka prodaja 
drogo , drugi pa so potrošniki, saj je življenje v verigi , ki 
se vrti okoli monopola jedroga , ker to je , kako sem začel 
kaditi heroina , saj je že vstopil v verigos prekomernim 
uživanjem kokaina, heroina odločila za začetek, 
ampakoblika igre, look'll dim heroina , ampak ko sem se 
znašel se je oklepa ni mogel storiti ničesar , ampak sem 
se naučil , da ne, vendar pa se bo poročalo pozneje , nato 
pa začnito je , da ima življenje kljub verigi resničnostnega 
bežeči do užitkov , le odstopil s heroinom , da veš, da jaz 
bi abstraktnaideja , ki ima spolne odnose , je poganjal 
kemikalije, ki ne bi mi razmišljati o tem.Imel sem 
platonska ljubezen kot legitimne in dobil veliko ljubezni , 
a ena stvar, ki je zagotovljena , vendar ne dovolj , da 
poskusite , ne boste le želeli , da dim , tam je vednovidik 
hočemo biti voditelji videli drugi v hierarhiji , da ukaz , 
kajveš, da ne moreš , da je boleče , da je težko tresk , 
sem sklenil, da ne smili za vsakogar , ker sem bil tudi tam 
, je plačal dolg pravosodja , toda moja pot je bila zelo 
slaba , je to lekcijo že prej , bipretepli in ni izgubila , ker 
pridejo ven sredi stavka , toda moja podoba se je zažgal , 
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je bil precej navaja , da jeračun mojega prehoda skozi teh 
letih v zaporu , je bilzačetek koncatrdo načelo , s katerim 
se ne morem obžalovatiI dimljene let kot droga mi je 
pomagal sprostiti veliko potrebo smo vsi čutijo , da je 
logični izraziveselje , svoboda pogoji hoje do čudovite 
okusa, vsa ta leta sem tudi ljubezen , da sem zgradil tam 
, ampak dabo za kasneje , zdaj bom govoril o potovanju , 
da je konec, ne vem, kako se vse začne z začetkom , ko 
obsojenci, ki iščejo dobro počutje , tudi v življenje v 
samoti , ampak to je vse subjektivno , ker je v naše dobro 
počutjene more pritožiti , da vsakdo, ki gleda na nas , 
lahko zlo na različnih točkah ,najprej se lahko ukradejo , 
lahko drugi obrnejo suženj , delo , ljubezen ali tretjo 
stranko, se lahko obrnejo gospodinja v dan , obstajaveliko 
različnih moških v verigi, ki jih ni mogoče vednovem, kaj 
se dogaja v notranjosti duše, ali da vsakdo ima rad , 
mnogi odločijo,pravico, da ne bo oškodovan , vendar 
poleg tega , da je bolj pomembno točko še vedno , nikoli, 
nikoli , lahko kupite prijateljstvo , čeprav je plačan v 
verigi ,soočenje je zelo težko v verigi , so tisti, ki nimajo 
nič , soočenje v verigi , je svoboden, svoboden na eni 
strani in je močna kot celoto bi milijard ali je morala dati 
nazaj , da se z manoampak je želel hoditi tako želel hoditi 
na težji način , je bilapot vedno vzamem časa, da sem 
razumel , je bilo moje strani je vedno bolj psihološko .

To je bil od tam nikoli našli pot dobrote v verigi , ni verjel 
v dobro , samo videl zlo .Zakaj?Ker sem se počutil 
Zgrožen sam s sabo , ker so oči drugih, je samoprasica , 
kurba jeslengovski izraz, ki smo smo vajeni , kar pomeni , 
Begunec , tisti, ki ne želijo , da namenijo katerikoli osebi, 
razen tisto, kar je odstopil na vzrokstoriti , gre vedno 
tako, eno , ki vedno daje božansko ,moč je tam ,vera 
upanja in vere , in sem vedno izvajajo v meni, sem videl , 
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umore tam.

Ampak, kot sem bil marimbar za to , in dovoli mi , da živi 
, nikoli me skušal škodovati , resnici na ljubo , in je bilo 
točno, kako je vse to začelo , sem bil zelo nestabilen , 
nepredvidljivo inravnatelj me spodbujanadaljevati študij , 
vendar popolna , samo ne vsištudija , je imela družinske 
podpore, zagotovljene podpore .

Ta vedno obstaja, ko je zagotovljeno s kul način , da 
živijo in se lahko trdijo , kaj je zlo , zakaj se imenuje 
zagotovljeno podporo , v skladu z zakonom , so tisti , ki 
nam dajeslabo, ko smo potiskali in je treba premagati s 
sistemom , saj jihnimajo denarja smo potisnjeni v sistem 
, kjer je denar, gre vse dobro , sodstvo deluje , ker če ni 
bilo že .

Saj verjamejo v vas , lahko to storijo ničesar spremeniti , 
ker so zaposleni , in so samo še za komuniciranje ne 
more delovati brez zahtev, ki so določene za pravosodje, 
s pritožbo v raziskavi odprtosti , če pa so , da se 
odprepreiskava sem bil vedno off kavelj , ker je vedel, 
hoja v gibanju znotraj verige , vedel korupcije stražarjev , 
tista, ki prevažajo droge v zapor , nekateri drugi pa je 
pobegnil , je končal v zaporu .

Nekatere od teh policajev že vedel ujetnike , odlikoval in 
imela epizodo z enim od alfredo ječlovek noč ,kralj noči , 
preklopite hiša explorer , da jeres kralj mafije , to si 
zasluži življenjenajboljši je bil nekdanji policijski le GOE 
da je začela za zločinnačin sem vesel, da ga omenjamo v 
moji knjigi , saj sem se naučil nekaj stvari z njim , čeprav 
je bil policaji in so imeli manj pozitivno epizodo v mojem 
življenju z njim , some je poskušal ubiti v zaporu lan , 
samo na je bil čas ževeteran , je bilo pet srečal tam 
.Vedel je, da vsako sredstvo , in vse me je poznal in ta 
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epizoda zbolel celotno verigo , povezane z zaporniki , ker 
sem bilspodbuda za vse od njih jena primer so videli v 
meni, zagotavlja kontinuiteto v zaprtem prostoru, saj smo 
imeli nabiti tam , in ko sem omenil zgoraj navedenega 
Zelenortskimi otoki , bi bila moja poroka, ni narobe , je 
bilo v resnici, so želeli , da bi maščeval to epizodo, me je 
poskušal ubiti , sem bil povabljen , da sečlovek v glavi , 
ampak ne jazželel uveljaviti Zveze eno samo ste videli, da 
bi bil mrtev , če bi hotel .

Ampakironija je, nobena od kar se je zgodilo v agrediram-
samo , da ga ne ubil sam odkupil in poskušal okrepiti 
moje prijateljstvo z njim , vendar je vedel, znotraj njega 
nikoli ne bi pozabil to epizodo , mu odpustil zgolj zato, ker 
je imel ponižnostin zavedeni s tem, kar smo se 
pogovarjali o meni , ne pa zaporniki , temveč za storitev 
paznikov , in smer, saj je vedel , da me ne bi mogel 
premagati , bi plačali ceno zgodnjo smrt , potem pa tako 
sem ga izpustiliin ko sem spoznal, da je bil skromen 
naučil spoštovati in sprejeti , ker ne bi bil živ , če mu 
nisem rad , vendar ni bilo nobenega smisla , je levisoka 
cena za plačilo , sem kritiziral navadnih zapornikov , ki 
sovražil policijo ,I achincalhado .

- Nelson kot ste sprejeli ta fant ?

Sem ga sprejel , ker je nad vse, kar je bilostrokovno, 
zmagal močne nasprotnike v okolju so živeli , policija pa 
je bilo zelo dobro , vedel vrha in nas vedel močne ljudi, ki 
bi lahko pomagali , grozil mi je , da neha govoriti zda 
posameznik ali bi omogočilo , da imajo naše spoštovanje 
in so naše , ampak naj ga živim, je bilje bil eden od naših, 
Cape Verdeans sem omenil, so biliNelson in carlos , točno 
je živel na območju, kjer sem odraščal so biliso ramo , da 
me bo maščeval in izbruhi prišli kasneje, in so želeli , da 
vidi pobiti to takega posameznika , temveč pusti , da sem 
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ga spustila , želim ničesar posameznika , čeprav nimam 
nič proti njim, inzgodba o teh bratovcarlos , je bil 
ustreljen s psp častnik , je bil iz , je zelo pretepli, igral 
šah z mano , je bil"strokovnjak " na tem področju , bi le 
vedel , kako se igra denar , vedno sem ti rekel, da ni 
vredno , playza ljubezen , ampak v tistem času je bilo 
dobro , je bil pa pod pokroviteljstvom Manuelu in Romão 
in badona , bomo obravnavali kot bratje , imeli 
medsebojne pomoči , je bilo vse nas v sredini , kjer 
kriminal preži na kateri koli drugi na milisekundotam je 
veliko in včasih se mi lahko ujeti v sredini in ko smo to 
storili , sem se odločil , da nadaljuje svojo pot , sem 
naredil veliko spremstvo v verigi , to je zagotovljeno 
dobro počutje nekaj , in za zmago Joj, da jeeno roko 
umije drugo .

Je bil moto ,moto medsebojne pomoči , vendar je 
vednotveganje metermos v situaciji, smo poklicani, da to 
, da je bilumor v platno , nikoli ga v vprašanju so bili 
dobri in srečni dan, ker sem stopil do tega sklepa ,jaz ne 
bi mogel storiti , je vedno mislil nase , nikoli nisem mislil, 
da v drugih državah .

To je bilo vse zelo hitro na moj prenos v dolino Judov po 
osmih letih , dopolnjene v perilo , nikoli mi želeli in me 
zelo dobro sprejeli , so želeli , da bi me škodovalo, vendar 
me spoštuje , vedno čakali moje nepazljivosti, nekaj, kar 
jim nikoli ni dal.Tam je bilaženska, ki jeuradno v pravnem 
industriji , mi je všeč in jo odpustil , vendar je ta odpustil 
z okusom , na dan, me je peljalapast je ravno v času, ko 
sem bil močnejši kot kdajkoli prej , nikoli ni govoril 
velikoz njimi s policaji , je bilanevarnost , sem hodil na 
vse pripravljen .

Ne glede na to zlo ,zlo , da bi me prišli mimo , saj je 
upošteval enega v prihodnosti , ki temelji izobraževanja 
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na in z njo živeti , jemočan dejavnik , da je tako , in smo 
se in se tudi bomo poučevanje , da je življenje tako ,živi 
umreti smo pravkar sprejeti , ampak ko sem bil prenesen 
na dolino Judov , ampak vse to je za nas začel nov cikel, 
to je moj način življenja in način razmišljanja, ki ne 
dopušča kakršnih koli zlorab , je imel moj značaj ,kuhane 
v malo vode , in ko sem dobil Judje dolino , se je odločila 
za novo smer , je želel , da se znebite nočne more iz 
preteklosti , čeprav sem imel, zadnji , res je bilo jim je 
bilpreprost način rekel , kajtam tja , vendar ne povsem , 
kaj se tam gre , tam gre ;samo spustiš , prepustite 
pakiranje v fantazijo , da smo v resnici sozasenčil je 
preživel in lastnik celotne galaksije , to je vse, 
disfunkcionalna in vse je pripravljeno za to , ker so 
delodajalci in zaposleni ne nadzorujejo njihovodoživetja 
za krajo in reči, da je legalizirana , jeoblika goljufanja , 
eden od trenutkov , ki me najbolj poveličujejo v perilo bil 
moj dosežek , kakor tudi zagotavljanje moje ime v tem 
poslu.Je imela še eno stvar , to ječas, na vse ali nič , brez 
izpušnih zmago ali smrt , je bilmoto, ki je imela v sebi 
moč za življenje in uživajte moč , da sem imel , ko sem 
bil zaprt , nikoli uporabljena neupravičeno nasilje namoji 
prijatelji dobil skoraj jokala solze , zlo, ki sem jo videl , ki 
se izvajajo z drugimi tovariši , ki so prevladovali nasilje in 
so morda prisiljeni storiti vse, kar je želel trgovci , ampak 
jaz ne enveredei s tršo pot , čepravso me zasvojen s 
heroinom , prisegel sem si, da bi živeli v verigi 
pripravljeni ubiti in živeti na dostojanstven način, da me 
ne bi motilo , da konča ,kabel so vse nadloge od trenutka, 
ko so tisti , s katerimi se morali vsiposel , čeprav ni bila 
moja želja , ustvari sovražnike , kjer so komaj hodijo in 
jaz , tam so bili tisti, ki me je hotel škodovati , sismer mi 
ni všeč , potem je to , kar so naredili , je poslal 
informatorji od njih so ves čas prisotni vki je bil odprt za , 
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če lahko obvesti najboljše od vsega , da bi lahko kdaj 
naredil , so imeli slabo vest , ampak ena stvar je 
pritegnila mojo pozornost in me spremeniti , basieie mi 
veliko v učitelje sem imel , sem se počutilplatonska 
ljubezen za nekatere, in to je bilo takrat , da je šlo dobro , 
ačoln je nato obrnil , me je zgrabil in me dal na Judov 
dolini je bilo težko , po osmih letih zapora v perilo , 
zapustil veliko zgodovinoravenzapor , ker je vedel vse, in 
so me poznali in da je, zakaj nisem hotel , da mi 
kaznovati sto odstotkov , sem bil večkrat kaznovan z 
disciplinskimi kaznimi , enega za napad in druge verbalne 
zlorabe s strani stražarjev , in to je, kako semspoznal 
sem, da res je , ki se ukvarjajo z bolj zmogljivo mafije kot 
jaz , ampak v resnici niso bili več samo sem imela knjige 
in diplomo , ki je vložilbiti drugačen od mene , ker potem 
je že igralzelonamesto da bižogo, na mojo zabavo , 
mimogrede igral vse, kar je bilo igrati, sem igral na 
najvišji adut , kaj vse lahko igrate , Ace of Spades , 
nekateri ljudje, mi je povedal, da bi lahko videli, da bi 
imeli smolo s tem pismom in diziam-mi , da bi lahko imeli 
smolo s tem pismom , se časi spreminjajo in da se je, ko 
sem se začel zavedati, da življenje ni v verigi , ampak 
zunaj, vendar nikoli ni želel ponotranjiti , vendar sem 
vedel, da je bila moja močna točka ;se je 
začeladramatična zgodba je končala v umor , so bili trije 
bratje in vsi porabi heroina in heroin , za njih je 
bilapotreba po tem trenutku , to je bilo odvisno od tega, 
kaj so bili narkomani .

Ampak globoko v sebi , so bili skromni ljudje , imel dobro 
srce , ker so potrebni pomoči , ker se je v življenju in tudi 
sem , je bilotežko življenje , smo lahko celo rekli, da 
jesuženjstvo , je bila narejenanačin življenja ,vsak dan 
smo imeli , da kadijo , ampak mi bi izvlečete .
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Ampak vse to jeposledica načina življenja , tisti, ki se 
premika vzrok , ker sem tudi naredil poezijo v povezavi z 
izkušnjami in kontekstu situacije , vsi so me vprašal 
pesem , je bilo , da pišete na svojo punco , je bilo , kot da 
sovedno vprašal pesem , toda izgubil sem sam in je bil v 
času porabe, ki so bila sprejeta na ta način življenja , sem 
vedel, kar vem in nisem pripravljen učiti nikomur , ker je 
imel izkušnje iz preteklosti , me je junak nekdoimeli v 
smeti in se lahko dvigne .

Vse je kuhana navzdol na to , s pomočjo izkušenj ,način 
življenja ,način smo imeli , da bi dobili zdravilo za kajenje 
, kot če bi mu ponudili , in glede ne bi kupil , sem postal 
strogo gledano a trgovci zvodnik drog za prodajoje bilo , 
da mi zagotavljamo svoj   dnevni surf s praškom kadim , je 
bilo nato , da sem postalzvodnik trgovcev z ljudmi , je bil 
poimenovan tako so vsi želeli , da mi pomaga , da mi 
zdravil za prodajo in sem jedel , sem imelnajvečji prosti 
čas , da se lahko vsak odvisnik , je odvisen od drog in 
kajenja.

Ampak sem bil znan po mojem športnega , za moje 
prakse pri usposabljanju zaradi usposobljeni vsak dan in 
premešajo ljudi, ki me je videla in me pogledala so vedno 
imeli paranojo , paranojo , da sem v knjigi nezaupanja in 
da je vprašljivo ,ko storil zlo smo vedno , obolelega , bo, 
da zlo se bo zgodilo z mano .

Vedno jenepričakovana napoved me iskreno habituei- na 
ta način življenja in je bilo težko vključiti po prijetju v 
družbeno okolje , saj jemedij, ki vemo , jezelo majhen 
prostor, kjer je dnevno bivalni vodivem sebe vse med 
seboj , temveč fizično .

Želimo vso zapoved , ker želimo zmagati pravico v 
prostoru , ki nam daje varnost sebe, da se vstavi v mediju 
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, v katerem smo vedno ukvarjajo s strahom , vendar je 
nistrah , je preprosto Zagotovitev, da je na nas, da lahko 
premagamo situacijo vedoč

Včasih se zgodi v življenju se , povzročene napake , 
usodno , tisti, ki je pravilno napisano , ker je bil napisan z 
izkušnjami in način zakone , ki so živeli in rasla .

Zakaj?

Sila razloga vedno zmaga , in vse sodbe , ki bi bilo lahko 
življenje včasih ne more bitinajbolj pravilna vse tehta 
faktorja : obrekovanje ,ni smešno in ne spada v milosti , 
je tista, ki vseželim prezirati , ponižati ;počutijo dobro in 
tako , ko je tampomanjkanje gospodarske moči so vedno 
omejena igrati, saj je prav tako del - to jeigra, ki je , 
nekateri pravijo , da je eden vedeti, kako se igra , so 
priljubljenih rekov za srečo vnas ne more premagati 
morda dobra stvar , in da je sreča nam lahko dajo tisto, 
kar smo zahtevali , dobro počutje, dobro o sebi , da bi 
pomagali , saj so nas učili , da ji preveč , delijo skupno 
življenje z našimistarši , naši bratje , sestre, babice in 
dedki , kajti ne obstaja , to je naša generacija , ker 
smorezultat njihovega podaljšanja za ogled ustvarjenih 
bitij njegovega semena , to pomeni, da imamo možnost, 
da se med seboj spoznajo ,vedo, kdo so naši in naše so 
vedno na naši strani , vendar ni nikoli želel videti , da ima 
člana v družini, ki jih ni mogoče ustreže , imajo sliko , da 
se ohrani življenje, zato je bilo napredovanje sindikata, 
dobro počutje , nihče ne mara , da imajo , ali pa da vidim 
nekoga, ki je naše družine ali nekdo, ki nam je blizu , ker 
na koncu , na koncu smo vsi človeški , moramo ukvarjati 
s seboj in z družinsko vzdušje , včasihbodisi na gostitelju 
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preveč , občutek lastnike , kar ustvari in da to način 
življenja , ki je napisana v vseh teoloških obravnavah , ki 
se lahko prebere , tj študiju religij .

Vse vzamemo moralnih naukov , je prav, da tisti, ki čutijo 
bližino tako zvest , ki je naredil vse, kar je približno 
videnje naše dobre , naše ljubljene videti dobro , der in 
der , in nikoli jih želijo škodovatipred podobo, ki ohranjajo 
in da so bili učil , vrednote, ki jih ni izključeno jim 
omogočajo, da izgleda dobro , do stanja, da bi se morda 
rešiti ni bilo včasih napačno razumljen .To je vse zelo lepo 
inmediji prenaša prav tako enako fasado bo prikazal lepe 
podobe, so pod pritiskom tudi z močjo , da smo vsi 
sprejemamo upravljanja , zelo težko temo , vendar pa 
ima opraviti z vsem tem , da jebo tam poročajo, da 
obstajamo , da bomo še naprej obstajajo , je vzgoja 
namenjena tudi tistim, ki trdijo, da so lastniki razloga in 
včasih jih prenašajo in želijo neenotnosti , vse imajo v 
skupnem eno stvar , da : wellness,dobro počutje , ki jih 
lahko zagotovi domeno vsega, kar lahko pozabi in želijo 
blaginjo za družbo , vendar so vsi živeli in odraščal z 
očetom in materjo , so na voljo ustrezni pogoji zabiti 
sposobni napredovati v karieri , ki je namenjen , pa tudi 
ne , ampak vedno pozabi in ureja slike ;Obdržal sem ta 
govor , ker je moj daljava je ogromno v tem življenju , se 
naučili veliko , sem razvil kar sem moral razviti , čeprav je 
bil na vrvici nikoli mislil konec , vedno ambicionei , da 
imajo neposreden stik z zaposlenimi v ustanovah, kjer 
sem bil , svojo karierozapor ga lahko presnamete pa bo 
najbolje razlagati v smislu besede , kot tudi, vendar bo 
moral biti , da se je treba razlagati tako, da je pošteno in 
iskreno , da je v življenju .Je povezano obstaja 
dvostranski odnosi so odnosi , ki urejajo vse narode , da 
so zadeve v interesu Skupnosti za zavarovanje 
premoženja , tako da bodo lahkodobro počutje , ki je bila 
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tako ustanovljena v svetu ,svobodanajtežja tema za 
pogovor ,moremo dati vso našo svobodo , najlepšo stvar 
na svetu , jenajvečje zadovoljstvo je mogoče imeti v 
življenju je biti svoboden, moramo vedeti, je premagati 
vse ovire , ki jih imamo v celotnem življenju in lahko 
našli.Obstajaveliko različnih njih , lahko začnem zglavno : 
na družbeno blaginjo , imamo vsi eno skupno stvar , tako 
kot mi , smo lahko grda , lepa, ni važno , se navadili na 
življenje, videz ni vse ;včasih zadajlep našli manj dobre 
strani , vendar je biloz roko Apolona , strani lepoto, ki jo 
Nietzsche opisanem Sledil sem svojo avtobiografijo , ni 
nobenega razloga za večino ,stran od lepote je tisti, 
kiomogoča nam sanje , da nas ljubezen , prinaša vse 
dobro , vendar jedobro , gre z roko v roki z zlom , kot je 
opisano Nietzsche obstajala Dionizični strani, da je dobro 
in zlo učlovečena v instinkt , da sočlovek , ko govorimo o 
vseh bitij , ki obstajajo na kopno vrh kdo so, ali politično, 
ali so sodniki župani, predsedniki združenj so lahko vsi , 
predstaviteljev televizija , da sekarizmo in ima 
hvaležnostvendar se lahko odpustil nihče , sama beseda , 
odpuščanje vsi imeli razlog, in ko smo se mu je treba 
vprašanja, da vse, kar počnemo v imenu omenjenih 
zakonov , ki urejajo družbo, in ki lahko zahteva pravo 
besedo .Tam je dobil pravico, da ne bodo kaznovani in se 
določijo z zakonom , saj so vsi napadi, zloraba obstaja , 
obstaja in bo obstajala jeprolog .

Inprolog prihaja iz transcendence ,učenje tistega , vsi 
živimo zato, ker vemo, da je transcendenca več kot dobro 
, bi lahko bilo , je lahko , je naučiti , je, da imajo vse, 
vendar pa jeključna beseda , ki označuje vseto : filozofija 
, način življenja , uživanje življenja , je tisto, kar naredi 
največ eden izmed dejavnikov transcedenènih , smo še 
vedno in še naprej živeti na enak način ,evolucija BE so 
bili ustvarjeni , opustitev ne pomeni, da ena zlo 
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blagoslovildobro, da smo lahko vadite , jebožanska, da se 
učimo , je naša usoda naučila vse, kar se nam je zapustil 
dediščino velike vrednosti , zato so slavili besede pišejo , 
ampak da je vse poveličevanje ohranjanje moči in sev 
povzdignjenja , za vse to bi bilo lepo , če bi res bili vsi 
izpolnjeni in je napisana je bila zelo dobra .

Zakaj?

Mi bi vstopajo najširšo pot človeškega gnilobe , so sužnji 
legalizirana demokracije ,uporaba razmer je treba priložiti 
in se pokoril za strožja pravila ;včasih ne reagira na enak 
način , kot je običajen konformističnega način , se 
imenujetranscendenca bitja ,transformacija na najbolj 
krute strani pa , da je tisto, kar sem se počutil , sem se 
naučil iz izkušenj, da je jezapodpora v živoživeti in 
preživeti je videl in so're dokazano z vrednotami znanosti, 
ki je prevladovala kot varen način življenja , če je to treba 
, se ne moremo izogniti vprašanje , naše lastnosti , ki bi 
nas so različni, vendar vsi prihajajo izenako , mistifikacije 
, ni več popolna bitja od vsakogar , vsakdo ve, živi za to 
potrebujejo zavarovane in verodostojno podporo 
celotnega bitja , sodelujejo z namenom , moramo 
diskontirati tako da imajo lahko drugi boljše življenje , 
nezaposlenosti, pravičen vzrokto jeizkušnja, ki jo bodo vsi 
delijo z mano , sem poklical ta zgodba nadaljevanje bitja , 
jerazširitev tega vprašanja .

Vse se je začelo po ločitvi od mojih staršev , sem bil 
sprejet v šolo samostanu hale je bilo ime akademije , na 
počitnicah v moj oče je bil tam blizu , vendar po ločitvi ne 
sooča dober odnos z očetom , inje od tam , da se je vse 
začelo , moja mama se je preselil v do vrha po ločitvi , 
sem imel približno 10 leti , ko sem prišel , in sem šel do 
vrha ,šola tekel , ni sprejel , da je način življenja, ampak 
apanharam-bil semnedolžen , vedelsila prava obstajala , 
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je bil v vojski mi je oče upal način zgodbe, ki me je oče 
povedal , da je človek, ki se vključijo v vojski , ki služijo 
narodu ,trd človekkot sem že omenil , ampak naj sam se 
odnese svojo strast ljubiti drugo žensko , fizično močan 
dober človek , intelektualno tudi cenijo , ki so podedovali 
svoje gene , ga je imel kot junaka , ki je vseučenje , ki je 
kasnejeprišel, da bi .

Zakaj?

Domena sem vedel, da lahko naredite tako, da v času od 
ločitve , saj sem bila z mamo postala neodvisna , je moja 
mama dobila ljubimca , delovni človek , ki delajo na 
poštnem uradu , in del, jevreden človek, prav tako se je 
začelatako , sem potreboval , da bi moja mama in 
postaldominanten vzrok je bilo vse dobro ravnati , sem se 
pokesal , jokala , vendar sem zmagal , mislim, da je 
tonajbolj primerna tema , jih ljubil kot kdorkoli , na srečo 
so tudi ,imajo življenje , je bilo normalno, da so razprave 
, vendar so vedno imeli razlog za to je , da sem spala s 
transcendenco , ki želijo več , želel storiti ničesar , mislil, 
da je bilo enostavno .

Začel sem delati , da bi moja mama , vendar je kmalu 
spoznal, da sem bil , da ne bi preobremenjeni , sem začel 
delati kot Casqueiro tj Dekorater pomočnika , da je tisto, 
kar naredistruktura bo oblikovan in oblazinjen , je delal , 
je bil celomoja soseska na konici , tam delal pred Toninho 
fanta moje generacije , je imel več bratov , vendar sem 
bilnajljubši.

Posameznik, ki je delal je bil Casqueiro človek strukture 
za Tapecirate kavč , je robusten videz, in ne bom več 
želela dati gor več , agresivno obliko govora , ki so že šli 
skozi to z mojim očetom , zato sem se odločilobrnila 
situacijo , sem se je držal do napredovanja življenja , me 
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ne stehtati , ampak bi me osramotila ta dan , kot zadevo , 
ki želijo , da ne boli ali poškodovati , ampak jaz varovati 
sam vrgel kamenvelikost strani , ampak sem posnel 
odklonjen hotel dati opozorilo .

Vendar me sprejeli tam , sem nadaljeval z delom , ko sem 
odšel po lastni izbiri , ampak tudilastnik umrl zaužijejo s 
HIV bolezni, stanja, ki ni bil všeč, sem videl, da trpi za 
boleznijo , vendar pa ga je vedno spoštovati , sem izgubil 
službo , sem začel sredstev ,to pomeni, da v žargonu se 
uporablja kot voditi , nepripravljena s šefi , želijo 
neodvisnost , bil semsin leva , in deloval kot tak .

Marca 1996 sem bil najden v Avenue podzemne železnice, 
je imel vrsto napadov na podzemni železnici , je bilo 
obtožb o zločinih , ki so se tam dogaja in se je zgodilo 
priložnost preživel PSP , ki je prišla , da zaprosijo za 
identifikacijo , in da je zato, kerje imel predhodnik , teden 
dni preden je bil v superesquadra Benfica obtožen kraje 
bralnik , ampak fant , ki je bil z mano , Ricardo , je bil 
previden , neizkušen , je prišel iz jajčnikov ni vedel mesto 
, vendar je bilo znano, navodilaje bilnarkoman , in v času 
, ko sem se porabi kokaina , je ugotovila, da je dobro , da 
imajo varnostni berglo , da je z mano in zaščito za 
prihodnost , ki je imel moč , sindikat za napredovanje .

Zdaj pa pride tustruktura , je eden od glavnih dejavnikov 
zmogljivosti zvestobe vsakega prične popotovanje , to je, 
kako sem odkril tisto, kar sem že vedel, da ne moreš 
zaupati , če ne veste , ampak moja izkušnja je bila velika 
, je bilaogromen, je bil prepričan vase , je dobro, kaj je 
naredil , je naredil več oborožene rope , sem se odločil za 
način, da ne škoduje nikomur, le dobili denar .

Za kaj?

Živeti , sem se pridružila na ta način življenja in marca 
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1996, natančneje 28. je povedal naloga za prijetje naj 
prenehajo le manjkajoče doda uvaja to temo ,teden dni 
preden je bil aretiran v superesquadra od Benfica , sem 
bilspati v avtu , je billastnik tegaAir Force podpolkovnik 
,človek, ki je bil že po tujini , sem odrivanjem s navajanja 
tam, ampak še vedno je imel hišo na konici , pravzaprav 
tisto noč je bilaRicardo , in ukradel bralnik in zaspal v 
avtu , smo bili presenečeni in se strinjal s PSP uradniki 
pripadal superesquadra od Benfica , vendar sem mi ne 
amedrontei in povedal Ricarda ne prestrašijo , bi morala 
biti močna in reči nekonec , ni bilo dokazov o nasprotnem 
, vendar me je opozoril, da se lahko pojavijo policaji , 
ampak pomirjen mu , mu je povedal, da je v redu , popila 
preveč viskija in želel spati in ni fancy , da grem domov 
inje živel v bližini.To se je zgodilo , da je najslabši dvoma, 
da lahkočlovek občutek , ko se uči in trenirasedanje 
stanje , ki se lahko zgodi na ta dan pobegnil z mano .On 
bi ubogati moje pravilo , ki nimajo kaj za povedati , 
vendar niso bili prepričani in odšel , da bi dobili vse 
vratarje avto v bližini, da vidim, če bi vedeli, za vsak 
napad , modra cd predvajalnik , ampak smo že storila več 
zločinov predin so bili vsi , ki se ukvarjajo v ropi in 
ugrabitvami , odšel v raziskavo Avenue podzemno 
železnico ,eskadrilja je stal na podstrešju Marquis , 
metropolit postaji v Lizboni, je bilo anketiranih , sem rekel 
nič , ne vem, pogovor Ricarda , ampak je imel 
zgodovinoko je šel skozi teden prej v podobni situaciji , 
sem zaupal .

Na ta dan smo zapustili postajo , je imel kaj povedati , 
sem zaupal v njegovo pričanje mi lahko pobegniti , je bila 
ob časulicenca je delal , vendar sem ugotovila, da prejme 
sklad za brezposelnost , še naprej pa črkošla sem na kodo 
, sem bil že v vožnji , sem se počutil dobro, sem imel 
veliko zabave in je bil v času, ko sem bila vročenasodna 
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vzel nalog za prijetje , so bili pridem domov , je prišel iz 
telovadnice, usposobljenih več kot mesec dni , ko sem 
vstopilsodni spoznal , ko sem vprašal Marquis ekipo , ko 
sem vprašal Marquis de Pombal postajo, sem rekel nič , 
todaRicardo vsi govorili , nadaljevala izjavo , v fazi 
preiskave, je bilopreiskava sodni , nima nič za povedati , 
da jim nič ne bi bilo dokazano, ki ga je očitno 
dejavnik.Zakaj ne more sprejeti take odločitve , bi bilo 
všeč mi deliti , morda je bolje, da so imeli drugačen 
odnos , če sem iskren , je zadruga , se pokesajo , vendar 
me je mislil, da sem ga moji modrosti , je želel igrati z 
pravičnosti ,sodnik, ki je obsojena me ječlovek, ki je imel 
težave v življenju , ena od hčera je umrl zaradi 
prevelikega odmerka in vse ostale otroci hodili tudi oklepa 
droge , sem povedal, odvetnik , ali govori resnico ali pa bi 
bilo težko crack , ampak sem zaupalme .

Ona me ni branil , kako je treba braniti , ni znano , da 
delujejo v legitimnost nalog, ki jih morajo izpolnjevati , 
kot predstavnik zakona v času, ko ni imel osebnega 
odvetnika in nikoli mi je bila dana , sem moral najeti po 
aretaciji , potem ko jeobsojen ko so bili obsojeni najel ta 
odvetnik , je vse, kar sem želel , da se kopičijo energije , 
je vedel, da je bil na razpotje pričevanje ni želel , da bi 
plačal visoko ceno , pomanjkanje sodelovanja in povzel 
vse, kar je moja velikaobsodbo niti pomislil me celo ubil.

To je bilžalosten dan zame sem prisegel , da sam bom 
preživel vse neželene situacije , ki bi se mi zdi , je bil 
začetek mojega konca za vse kar sem izgubil svojo 
svobodo že nekaj časa , je težka veriga in je uspelo 
preživeti .

To je bil čas za zmago sem se naučil umetnost 
samoobrambe lahko dvigne preko mene , vsi mi 
spoštovati tudi administrativno moč , ki opravlja naloge v 
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zaporu , saj je s tem , ko smo dobili nekaj, kar moramo 
obravnavati , solastniki kosu , kar pomeni, da lastnik 
ozemlje, ki prevladujejo , sami mislijo, da se jim 
zapovedal storiti , kaj je treba storiti, da bi nadaljeval pot 
na zvestobo , ne glede na to, kako je mogoče videti , 
lahko in da so vsibo , vendar pa jepodrejanje , ki je 
diskvalifikacija , pri izvajanju tega stališča mislim, da 
lahko gospodarji položaja , ni odstopil , da bi lažje in ki 
mora živeti , jeprognoza , kaj so raziskovali in 
nesrečestorjeno , ni bilo enega , ne dva , ne štiri, je bilo 
veliko , zelo različno jim poimenovan križanjunajbolj 
borno , vendar sem dvignil moralo , ker je vedno v 
porastu , se je vse začelo v moji začetku , ko sem prišel 
do ipLan je bil eden grdo , zelo težko , sem bila polna jeze 
in želje za zmago , tudi pomislil beži , če je imel za to 
možnost , mi je uspelo , da me , vse zato, ker sem lahko 
spoštuje za veterane , ki so bili ip , in so bilipravi stebri za 
mene , da se naučijo življenje v samoti , guerreei , boril , 
bi lahko, če bi bilo tako, ne bi smeli pozabiti , vse me je 
spomnil , vsakdo ima rad, da me je spomnil , sem 
bilafunkcija slika postalatemno vodja in hladnoni vedel, 
ljubezen in to je, kako sem dobil slavo v verigi , je bilo 
hladno dejanja , ki so imeli , da se naučijo živeti in ostati 
na vrhu zemlje za zmago.Hitro pokazala, pedagoge, 
delavce, straže in neposredno , da mi pomaga osvojiti 
klanec bitko , sem čutil podporo pravkar pogledal na 
pomoč, čas in okoliščine tudi bilo barbarsko , kaj se je 
zgodilo se ne bi zgodilo , sem se obrnil hudič vsam , 
vendar ni poskušala težave samo želel živeti in preživeti , 
ječas stanju.

Isabel je na šoli, glavna imena , v kateri sem ohranil 
zdravo in prijetno spoštovanje me spremlja vedno mi je 
pomagal vedno , kasneje pa je prišel , da postane bes v 
meni , ampak vedno spoštovati .In vse to je bila posledica 
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močnega pritiska , ki se je nastal zaradi upravnega 
sistema , katerega ime je režiser John g .Človek, ki je 
prišel iz tujine , je pobegnil , koje poskušal ubiti , njegova 
zgodba je znano , je imela več let v brezplačno v upravi 
lanu šele po mojem prenosu , sem vedel , dokler ni 
biločloveka, ki bi lahko govorilje komunikator začel 
zanimati za to temo , igral me boli mordakrivda poslancev 
, sem bil preveč cenjen v strokovnem krogu ,raven 
druženje vseh me spoštujejo in to režiser želel karierni 
vrhunec , da je , jaz sem tukaj, damaster , jaz sem tukaj, 
da zmaga na vseh stroškov , bom v redu , ker da je bil 
njegov cilj je med drugim mogoče povedati več .Eden od 
vzrokov je zavzemal je bolj trgovina z drogami , je užival 
pomoč odvisnikom , vendar je zahteval menjavo valut , 
igranje z zakonom , je imel Pushover pooblastilo za 
odločanje o uporabi negotovih in pogojnih izhodov inodprt 
sistem , ni bil slab fant , ki gre samo za njeno ne- izrojeni 
in sem se odločil, na težji način, na način , da nihče ne 
mara, da sledijo , vendar sem se odločil, da sledite , 
sledite poti , da sem bil že vnaprej določen , ko je govoril 
na območju, ki gakrat smo zadeli , zelo daleč od realnosti 
, ne hodi , je imel veliko sanje kot otrok in sanje so bile 
nočna mora ,prehod v puščavi je napovedal , da je videl 
svojo prihodnost , ampak vse, kar sem bil upodobil v 
sanjah , sem prišel , da imajospremljanje s čarovnicami , 
ki so klicali na primer , opravili me sanja , saj so morali 
opraviti , je bilomoč žensk super, mi je pomagal , vendar 
je radovednost prebudi po moji aretaciji , sem imel velik 
spor z bratom in je želel,biti boljši od njega , zdravo 
konkurenco, in je želel , da bi tako kot jaz .V tem času 
smo se odpravili proti lov vodnih kač za cilj, bomo igrati 
snooker včasih soočajo težke nasprotnike , ampak smo 
zmagali Vedno sem vedel, da je bil dober ;Danes je 
vojska poročnik .Moj oče je vodil več neposredne podpore 

72



, da bi lahko dal , jih je dal , mu je pomagal pri 
usposabljanju , vse to zato, ker s tem, da a 
separação.estamos sredi mojega vstopne lanu , je bil 
pogumen , samo znotraj straže quiseram-Vem, ozadje , je 
bilnormalen vstop , če govorimo na okolje so živeli tam 
jeokolje povpraševanja , tako policisti in zaporniki želel 
zmagati , obstajala dobrega direktorja, Manuel , vendar 
pa je bila poškodovana, vendar ni nikomurje bila omejena 
na zmago in opravljal svoje delo in pomagal tudi pri treh 
letih pod jurisdikcijo te direktorjem iz 1996 in 1999 je bil 
odstranjen z mesta direktorja , ampak predsednika 
župnijsko Council preživel , vendar nikolimogel znebiti , 
kar mu je vzeta iz platna , je bildober človek , je želel 
dobro počutje vseh in hkrati ne škoduje nikomur imel 
potrebujete za delo na krilu b šteje morilec krilo , je bil 
vzdevek morilec kriloza vse infrastrukture na in prejme 
obisk v padajoče vode salon je posledica pomanjkanja 
lestvici od infrastrukture moral biti odprt dežnik , ker smo 
živeli v skorumpirani sredstvo do točkedirektor sprejme 
utemeljen predlog za denar , ki bi lahko razišče splošno 
usmeritev osebje zaporov , ušel pa je bilpredlog, ki 
temelji na poligonu dogovora , to jepolje nogometno bil 
blaten kolovoz , Bue težkaje bilvzdevek je tudi lahko 
pokličete esguiça , vendar je bilo preveč dobro shodil , je 
vedel, kako manipulirati sistem , je prinesel korupcijo 
izziv je, da uporabite preostali čas do sredine kazen v 
obliki stavka 16 let , osem spoštujejo zaupnoskrivnost , 
vendar pa to ne bi končal na najboljši način, saj so bili 
tisti, ki so bili oškodovani , ter bi morali biti del sistema , 
jesistem, vzpostavljen tako mora bitiutemeljena , in je šel 
gor še eno leto , je biltretje leto , da sem bil v Linhó prišel 
resnično dilemo korupcija prodaje zdravila , ki jih vodstva 
pooblaščeni, vse manevrirati z jetnika njihovega zaupanja 
, je bil močan preprodajalec , ki je zavalil v življenju s 
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prodajo drogimeit louis stolpi , celo otroka v verigi , je 
bilpredlog , da bi družba preskočite in izpolnite vrečke 
plačanih Jedro sem prišel , da bodo povabljeni , da tam 
delajo , niso sprejeli dejstvo, da moški , ki so bili za 
opravljanje te funkcijedovoli plačilo v droge in da so z 
denarjem , ki je bil prej prenesenega preko računalnika , 
to je, ko je prišlo dorealnega problem manuel t .Direktor 
do takrat ;ni bilo veliko do tega, da je bilaraziskava o 
sodni , je bila namenska pomenpošiljka , bomo očistili 
našo podobo , vendar ni jasno, vse je šlo na sodišču v 
baru, je bil obtoženpreiskava pravosodnega inveliko 
količino dokazov ,vendar nisem priča , ni bil niti imenovan 
za njim , prav tako ne bi rekel veliko, bi zaščitili le otroka 
, sem se počutil, da sem vredna več manear vzroka , 
lahko pridobijo nekaj od njega , da me molčati , zlo sem 
vedeljaz bi plačal ceno težko crack .

Sparrow stražar prišel iz zapora storitve, je imelaAmorim 
šef za predčasno upokojitev , Manuel t .Vedno uspelo 
doseči predsedovala župnijo .

Tam je bila sprememba smeri , John g .Bil jezraven ime , 
ki je sledila v upravi EP je imel ambicijo prevelik celo za 
kontekstu , kako so začeli dela na oddelku za B 
preoblikovanje pogojev , je bila polovica oddelka zaprt 
del, sem bil v celici Carlosje bil sin matere univerzitetni 
profesor , je bil tajnik šolskega glavnice , vendar je 
bilnarkoman , od časa do časa , ukradel torbo učitelja , da 
bi imeli denarja, da porabijo , jekronična narkoman sem 
čutil sočutje svojega bitja , sajda si vedno znova izgublja , 
ne bi razvijal je odstopil za potrošnika , vendar pa je bil 
pameten , jeIznajdljivi oseba le v trgovino z črnega trga 
je, da so ga poslali , so imeli težave z njimi je prišel , da 
zaprosijo za zaščito , ko sem bila z njim v celici ,ampak to 
je smešno, nihče me nikoli povedal, ali je zahteval denar , 
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dolgovi, je moral plačati mu celo branil , ampak je bil 
izdan me zapustil dolg heroina na človeka, ki ima vrsto 
pretepen s dolgove , sem sprejel in je bildolžnost , ne boji 
, ker mi jeheroin podal biti divji , totalni dominaciji , je 
bilo od tam , da sem moral vzeti težko življenje za crack , 
je bilvrhunec mojega besa bi videli nekdo trpi , ker so vse 
mi je dal razlog , sem imelrazlične melee bori , ne bi 
mogla uresničiti me , sem dobil vzrok , vsi so potrebovali 
po mojem podporo za delo in prodajo , in so dobro o sebi 
, je imelprosto heroin zadovoljiti me, ker sem imel 
spektakularne številke, je bil kolega , je bilprijatelj in 
branil vzrok , vendar je zelo pogumno stvar , da nihče ne 
bi nasprotoval me celo da je v uporabi heroina .Vsi so se 
naučili , da me spoštujejo bili fantje v življenju kriminala , 
so vsi vedeli, kje smo v sredini , so bile spoštovane same 
me je sovražila , ponudil mi je heroin , da gredo študirati 
, je bil edini način , da so mislili, da sem imelda imajo 
zdravo poklic in se učijo , jenadaljevanje porabe cikla je 
bil dober občutek je bil uporabljen , in mi je vzel volje, da 
me hranijo in imajo spolne odnose , je bilidealen način, da 
preživijo čas v samoti brez meneklepet s problemom , ki 
ima spolne odnose in krmo .

Sem bil prenesen na Judov dolini leta 1998, sem bil ob 
mizarja seveda , nizaključek sem po desetih mesecih vrnil 
na perilo .

Sem šel direktno narežim kaznovanja se je imenovala 
111trdi režim , kjer pričakujemo preiskavo , ki bi lahko 
dali v sankcijami ali disciplinskih posledic , plača , plača 
ceno, ki uveljavlja pravico, da sem imel , da je bil , da so 
TV , radioampak za mene me je vse to , in so vsi vedeli, 
ime je imenovano po mojem televiziji , Susana je bilo , da 
mi ga je moja mama ponudila , je bilo super , ker 
televizija vedno imel svojo celico .Nekajkrat včasih izumili 
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, so si prizadevali , jo najel , da porabi moč, v dneh, ko 
sem se počutil slabo , vendar je imel neskončno ljubezen 
ji , bi bili pripravljeni , da bi ubil , če kdo pokvari mi, da 
sem to storil nisem čutiladobro .

Vpisana sem 111 je zaslišal vodja verige , glave Amorim 
potomec Mozambik , vendar Portugalski ,visok , vitek , 
vendar ni bil slab človek samo želel imeti prevladujejo 
ozemlje , želel je tiho , to je, kako mi je rekel 
ustavigovoriti na ta način , ali bomo dobili dolgčas , sem 
rekel, da bi lahko scat bil pripravljen za to , je bil v času, 
ko sem ostal v načelnika urada , ali od vaši mizi , je bila 
že servisira pred mnogimi leti ,Baptist straže ,pil veliko, 
vendar sem iskren, ne namerava zlo nihče bil kot šef , je 
želel , da imajo na zdravje , sem bil presenečen nad tem 
straže , poskušala napasti me ni , večina je imela nekaj 
stražarjev , ki so bili tam na kraju samem , in videl 
PBXzmedenost, rodearam- poskušal me me je spet udaril 
, jim ni uspelo , je trajal nekaj minut , vendar jevztrajanje 
izmed njih je bila moja moč takrat prišel stražar že v hiši 
svojih 50 letih ,Iron straža , je govorilz mano , mi je 
rekel, naj se ustavi in   nihče ne bi škodovalo me , ampak 
sem že pretepli baptistični straže in vodja verige ,Amorim 
šef , ni povzročil jim velik dent , vedel sem, da bom 
izgubila , tako mi je rekel , bostevklenili v varnostno 
zastave , vklenjen s prisotnostjo na glavi , on je naročanje 
, odredilo straže železa in me odpeljal k varnosti zastavo 
,šef mi je rekel , da bi lisice in mi je povedal , da se v 
celici, kotbi bilo varno shema , dokler sepreiskava 
končana .

Iskreno, sem dobil o človeku , je bil človek je bil šef , 
zgled , kot institucije , ki predstavljajo sile represije , je 
treba tudi nadzirati, da vse , tako da se vsi počutijo dobro 
.Za mene je bilonajbolj človeška glava sem spoznal , 
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palico kazen , kot bi bilo logično , bi morali plačati za 
dejanja samega , ampak tudi osvojil njihovo spoštovanje , 
levo do vdrejo v neposrednem življenju , da bi celo 
preživeti v verigiživimo , imenujejo gamesto 
negostoljubna , da je sam enako besedno zvezo , na 
kraju, kjer ni ničesar , smo živi samo živeti , ampak 
moramo verjeti , slišal umor , sledili več mareações , 
tobeseda sleng za uporabo v kriminal , ki je natančno 
reči, umor, tako da sem storila nekaj situacij , ki bi komaj 
sodijo v zapor , skupaj z Rasta hugo , rasta vzdevek se je 
začela s 16 let v verigiživel v madžarskem soseščini , sem 
ga srečal v času, ko je izpolnjen kazen v varnostnem 
zastavo, sem videlmladenič že nekaj let perila in ujela 
vizitko to mi daje cigareto , ampak je prepuščenoglej , saj 
smo muitashorasfechados , foiumconhecimentode 
okoliščina ječas , dobro so ga videli tam, je bil tam na 
krilu b,krilo šteje umor, je bil na oddelku , na mirni krilu, 
nastanjeni zaporniki , ki so delali in so želelibiti miren v 
zaporu , vendar pa so bili potrošniki, trgovci in tam je bil 
tisti, ki je še vedno zaljubljen kotime Dauphin , bom 
razložil svojo zgodbo , je prišel do mene, hitro videl, da je 
prvič, da sem ga spoznal , je bil Iznajdljivi, chavalo dobro, 
vendar ga je treba divje otroštvo tudi , mimogrede starši 
storil , sega v Cape zeleno , mi iskali boljše življenje , so 
imele zgodovinske vezi , ki obstajajo v znanje in kot tak 
trdoto , ki je živelni pripeljalo življenje, ki je zelo 
enostaven , je moral živeti v madžarskem soseski 
,soseska z ljudmi, večinoma prihajajo iz Cape Green 
,gradnja hiš, niso bili zelo dobri, vendar jih ponujajo 
minimalne pogoje , ne spi na ulici , imajostrop, za bolj 
beda , ki se je imel izobrazbo , so bile hiše čisti in je imel 
svojo služkinjo , ki je imel prave izobrazbe , vendar pa je 
, da je bila družbena neenakost , je moral trdo delati in ti 
ljudje so dobri ljudje , všeč
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Vendar pa je prišel , da traja veliko dlje , še ta dan, 
vendar je potem tudi že porabljene heroin , in to je , ko 
sem se spomnil, da sem ga videl v krmar , če ne bi bilo 
temno -poslovanje, črni trgvse je v redu, saj nihče ne 
škoduje nikomur , je biljezen , ko spoznal na prvi pogled , 
da jefant pameten, imel dušo , njen videz jevelik rasta , 
divji , ampak tudi obravnavati , da je bilapodobaprvič , ko 
sem ga videl in spoznal, da jefant v očeh družbe , je bila 
videti kot tak , je kriminalec , človek, ki živi na robu 
družbe , ampak smo vsi želeli imeti zagotovljeno dobro 
počutjenam lahko zagotovi , saj smo lahko varovali naše 
blaginje , človeški enakosti , ki je vredno reči, da smo vsi 
živeli z vsem tem smo ustvarili , vemo pa tudi, dagre tudi 
z roko v roki z zla dejanja , kitam se lahko pojavijo 
prinese na težji način živeti , on je bil prenesen iz krila 
vzdolž krila b, je bil v celici poleg rudnika , je bil z majhen 
košček v celici ,drugi Zelenortskih otokov , jezen je bil 
tudi že v celicinekaj časa po zadovoljenje vedel, da je v 
celici za dolgo časa je že , je bilo , da imajo različne 
zgodbe, ki se zjutraj kasneje pripovedujejo zgodovino 
majhen košček po noči jota nakazila vrne v oddelku ,je 
sklenil dogovor z vodstvom , sodelujete dobili vdrugo 
glavo bika , ki je še en izraz uporablja tudi v slengu , ki 
pomeni pustite druge visi , za njega rešiti , ni bilo videti 
škode je bilo v sredini in nas dávamo- dobrovendar je 
Hugo je na krilu b, tisto noč sva se pogovarjala za 
Pudemo nas kontaktirajte okno, tako da smo bili zelo blizu 
, in sem slišal veliko hrupa v celici , ujete mojo pozornost 
, v verigi imeti percepcija je nevarnost, danam omogoča, 
da živimo in da nam pomaga zmagati , nam prinaša dušo 
pomanjkanja bitje , dušo , da imamo vsi radi , da 
poosebljajo močno dušo , polno poguma in znanja in zvit .
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Tisto noč pred Naslednje jutro smo se pogovarjali skozi 
okno , kot sem slišal hrup vprašal :

- Kdo je?

Slišal je zgodilohrup , mi je rekel :

-'m Hugo , tukaj sem več Malenkost .

To je bilnačin za sankcije , je dejstvo, da so se zavezali , 
da je dan , ki so bile prenesene na oddelčne b, je rutina je 
bil takrat , da mi je rekel, ko so odprli vrata , v tem 
primeru so celice pridejo z mano na oddelku , vendar je 
povedal,me tiho , vendar sem mislil , da je tohugo je 
bilzvezda, je bilčlovek v tem trenutku , je bil zasvojen z 
preprodajalcev heroina , potrebnih , da se zagotovi brez 
denarja od drog , je bilotreba, je zahteval , enauporniški 
fant iz ogromne način , da je, konapad se je zgodilo , sem 
pustil odprta vrata ni šla ven , vendar sem vedel, da bo 
prišel , vedel sem, da je imel nekaj žerjavico na krilu, 
sleng beseda tudi premog, ki ga lahko razumemo kotv 
žargonu kriminalarutinski dogodek sprehod v dežju zmoči 
.

Po odhodu iz celice , naredil moj normalno rutino ob 
zajtrku , potem pa vlak , hodijo v šolo , hodi v šolo tisto 
jutro je zajtrk , čudno , da jih ne vidite , ker je bila moja 
rutina je bilo to za iskanjepreveč , je bil zasvojen , vendar 
ni bil zares zasvojeni , vendar so že naredili rop in je 
izsiljena nekaj denarja dopoldne prišel , da mi pove , 
fantje , ki so bili tudi potrošniki so bili imenovani piraje , 
ki iščejo življenje na način,bolj pošten , vendar vedno 
lahko zavajajoče, saj zasvojenost jih je pripeljala tudi do 
tega , je bilHugo za varnostni zastavo z majhen košček , 
ampak pojavil drug ze žogo , angolski živel v chelas nikoli 
imel dober "občutek " z njim, ker vasdali trenirke hlače, 
Emilio visoko soseski in želel ukrasti Emilio , je vedel, da 
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so njegove hlače mine so mi povzročile večkrat , vendar 
nikoli nisem klical, ni nikoli dala pomen, ki ga je imela 
velik pretepa Emilio soseskovisoko na vrhu soseski rasel 
še ni bil prostaški , so bilienaki ustvarjanje in je želel , da 
ga brani , bodisi je bila moja , je želel , da brani čast, da 
občinska pogoji povezavo v otroštvu , potem pa sledi 
nekaj drugih, preroka , tudisoseski in je bil tam, da je 
velik boj :. Zé žogo je robusten tehtal približno 90 kg , 
Emílio bilsuh človek , afriški tipična kot je bil tanjši branil 
čast , s katerimi se soočajo razmere , Ze wanted-
žogopošiljanje v 3. nadstropju , kjer so mi dali razpravo , 
ni bilo enostavno , vendar je vedel, da je zvit , da živijo in 
imajo za preživetje na vprašanje.Potem ko so se z žogo 
Zé sprejela hlače trenirko in se z njimi v roki , razpravljali 
;Vedel sem,Emílio bi zmagal , ampak nikoli nisem mislil, 
da bi končal kotbilly žogo je želel , da mu pošljete 3. 
nadstropje , pograbil noge ,Emílio naredili tisto, kar ste se 
naučili , v tem primeru , jaz , ki me imajoshrani , prijel za 
vrat prisiljeni prekiniti , to jetrenutek, ki ste zgrabi vratu 
ni velik , je imela oprijemala obraze ali vstopi v celice, 
karkoli že je, in ne ponujajo veliko varnost , v tem 
primerupostalnepredvidljiv, od prvega trenutka, ko sem 
mislil, da so bo padla , da se predvideva, da se predvidi 
ukrepe , potem pa sem mislil, in še vedno imela nekaj 
sekund , ko sem videl in načrtovano in mislil, da se ne bi 
zgodilo , ampak se je to zgodilo ,Emílio zgrabil njegov 
vrat in ne pustiti več in silijo žogo joe storil , je v 
kombinaciji dveh monumentalnih sile , ni pobegnil , ko je 
prav, da je bila vedno naša izobrazba , padla iz 3. 
nadstropju na miselje bila škoda večja , celo mislil, 
nekateri od njih bi lahko umrl v tej situaciji , ampak na 
srečo so bile shranjene ,razlog sile vedno zmaga mislim, 
da je življenje , sem zdaj tekel malo na tem področju, da 
bi pojasnil vse tako, kot je bilo storjenov zvezi s tem , da 
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bomo vedno srečanja ljudi , kaj je obdržati stike , saj so 
tisto, kar nam pomaga govoriti , da bi razpravljali 
situacije, je vse lepo, če bi videl in naredil na ta način, 
bomo lahko imeli celo življenje , povezano z odvisnostjo 
od drog , vendar menimo,dobro , ker smo odvisni od drog 
, vendar so ljudje, ki so obravnavane teme, ki so zelo 
različnih temah, od najbolj banalno temo , 
odnajenostavnejših , kot so nogomet naveč znanstvenih , 
imamo dovolj prebrali , da bomo lahko razpravljali 
kasneje , je bila vedno naša močna bil prebranzdaj in levo 
več nazaj sem hotel samo pokazati , zakaj sem rekel, 
nisem nikoli imel dober "občutek " z billy žogo ,žogo Ze 
levo roko ,Emílio ni zgodilo nič , je bil nepoškodovan , 
vendar pa , da je bildan za spanjev bolnišnico za 
preprečevanje .Zé žoga je še vedno približno 3 tedne v 
zaporu bolnišnico , so ga dal v roke platine , je največ 
bolezni je imel , sem bil iskreno vesel, da je pobegnil , 
sem ti odpustil tožbo , vendar pa vem, vedno sem dobil 
zamerome , ampak pripravljen sem razumel situacijo , ga 
izpustili .

To je bildan, zjutraj , bi morda bilo11:00 tako je Zé strel 
šel na varnostno zastavo , sem vedel , da je bil Hugo z 
njim , bi mu videl nekajkrat , je bila v varnostnem 
paviljonu privedlo do sankcijtoga zapor pomeni 
imenujemo lame , je izolacija , ne imeti ničesar v celici , 
razen osnovnih stvari , teresbrisačo , a teres rjuhe , 
teresknjiga za branje , ne morete imeti vžigalnikov na 
celico in jo zaprejo23 ur na dan , je vedno težko 
premagati , ampak samo za nas navajeni, da teh sankcij , 
ker smo to opravili prej, ki živijo v kazen ,kazen vživo ta 
položaj, vendar ni želel živeti , da bomo vedeli,da tisti, ki 
hodijo v dežju zmoči .

Vse zlo je to , in ki so zaključili kazen in stvari, ki bi ostal 
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na ta način , vendar ne v Hugo napad zabodel dvakrat v 
želodcuDauphin , obravnava slab človek, ukrasti malo , 
nekaj gramov heroinain okoli 30 zgodb, bi bilo okoli 10 
gramov,človek , ki bi jo plačali ceno njihove Dauphin 
vzdevek, tacami , tacami , ker je bil aretiran zaradi 
napada na vlak , jemrtev , je bilo veliko govora o tem in 
znane v času , napadtop, ker je šlo za veliko denarja , je 
bilpretiran znesek, takrat so konvoji , ki prevažajo denar 
iz bank, med Sintra Lizboni.Napad se je zgodilo tudi tam 
zunaj Sintra železniške Lizboni in je bilmrtev , vendar pa 
ne bi nikoli mogla dokazati, da je bil tisti, ki je storil umor 
zločin , nikoli niso bili sposobni dokazati, da je bilpravi 
vodja umora , vendar je bil obsojen in večnjegov zapor 
potovanje vzel več racije , s katero ste prišli , in ujete 
drogo , on ni dal drogo nikomur zmago , ki je, je prodal , 
je ohranil se je v zvezi z drogami , je urejen sefov v 
notranjosti celice , samo chibadela , da bi lahko tamprišel, 
vendar je to za zdaj.

Ker je bil Rakovice vzdevek je dobil vzdevek , ki ga ne vrti 
ničesar nikomur , ne dajejo nikomur , ve, da selahko 
umije rokedrugega, to pomeni, da bi lahko dal zmago bi 
lahko pomagali priljudje so ga prosili za pomoč in hugo 
jetežka fant se je oklepa .Sledila je zaporedje po teh 
dogodkih , je Dauphin prenese Coimbra , majhen košček 
vrednosti Judov , pa tudi jaz ;so bile v letu 1998 bolj 
pravilno 27. junij so me ločili od Hugo je bil v drugo celico 
, je bilo dejavniki , ki so vodili k temu , ostali lastni 
tovariši , ki so iskali bili piraje , saj vsak dan oropali okoli 
3040 gramov kajenje in porabnice , pritegnil množice , 
ker so vedno usmerjeni , se imenujezaporedje odvisnosti 
od drog in je bil potem , ko je zapustil hromi , smo se 
odločili , da bomo ostali v isti celici , toda ti piraje vedno 
govoril slabo o meniker z njimi sem bil bolj buško na cesti 
, pa jih je sprejela Vrckanje sobo , ker so vedeli, da 
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sempravi psica , pritegnil prijatelje, ker je vedel , da mi je 
življenje.

Vedel je, da mi je dal v zvezi s položajem conviviality in je 
bilo teh ljudi , ki so živeli takšno okoliščino, z mano v tem 
trenutku , pa je dejal, zlo mi je govoril slabo o meni vsi, 
da bi dobili koristi od tega, karotrok urejen , je želel 
pozornostin so želeli , da se v ospredje na njih , da bi 
lahko bilo , da so dobri , da so vedno sprejeti surf , nisem 
ukvarjati s to vedel, da je življenje kot vsakdo želi biti 
dobro in biti hvaležni za vašo dohodka za koristsami, 
temveč so vedno tiste, kar sem jih kdaj potrebna , so me 
prav tako potrebna , smo postalienotna sila , to pomeni, 
da so zavarovani , če so želeli nekateri bi napasti našo 
pomoč , vendar bi prav tako morali plačati in to je 
bilčas,sem se preselil , da bi tečaj v judovski dolini , je že 
imela dva ali tri mesece delovanja , ko rasta Hugo je bila 
prenesena v dolini Judom prišel sem ga prejel kot brata , 
za prijateljstvo , ki je že imel z njim , obstajajo štiri krila 
vdolina judovski krila, b , c , d , sem se znašel v D, je bilo 
v oddelku z Dauphin je že prenesen iz Coimbra Judov 
dolino in da je, ko sem rekel , da hugo , če je želel ostati 
v moji celici ,je želel , vendar pa je bil še en problem, ki 
se je bal , ker je bil že poskušal ubiti Dauphin v perilo , 
poleg ko mu je dal dve Stabs želel poslati človeka v 3. 
nadstropju tukaj dol in njegovega bratranca , Bento , 
preprečitida to stori , vendar mu ne bi ostal z mano v moji 
celici , ne zato, ker ni želel , vendar se je bal maščevanje 
Dauphin , je že naredil nekaj stvari v zaporu , je bilo 
spoštovanje , je bilčlovek, ki je z lahkoto maščevalo znan 
kot taka , ampakpovedal sem mu pozabil , davas kdo ne 
bo uspelo , ne bo nihče maščeval , je imeldober odnos z 
Dauphin mu povedala večkrat , da mi ni všeč , kaj so 
naredili z njim in on mi je povedal, da je že pozabil .
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Bil sem pri tečaja , in ti transferji prišel izjadranje zgodilo 
v Linhó Rasta Hugo in kadeti so bili obtoženi v primeru 
umora , ki se je zgodila v krpe .Smo bili zelo mladi smo 
prišli lan bi omenil imena vseh, ampak ne bom samo 
omenil imena nekaterih ,majhen košček ,Johnson ,pravi 
nogometaš , ki jo zastopa Vsi izbori verigo , kjer je bil ali 
je potekel , Tonigaleb , je bila prenesena v izdelavi tudi 
več napadov na Linhó trgovcem , je tudi ze tó , je to 
dovolj, sem živel z njim , ni bil aretiran , je živela z njim 
pod isto streho , s umasraparigas , chavalas sem imelmoj 
je imel njegov.

Vendar jeradovednost te zgodbe obrnil za mano, je hodil s 
punco , ki je jedel konja in ona prostituted sama se za to 
zadevo sta bila prostitutke , ni všeč živijo odvisni od 
ženske , ampak mi je bilo všeč , če bi živel z njo .Jaz 
porabi le kokain takrat , ne bi zelo dobro je heroin in 
kokain , vendar ohranil odnos , njo in da ze všeč in ana 
bili tudi drog odvisniki inradoveden te zgodbe je, da sem 
vedno rekel , da ze za njega, da zapustikonj , vedno je 
rekel, da ne bi uporabili heroin , kasneje me je prišel , da 
se prepustite v verigi in v tem času sem bila v judovski 
dolini je bilorasta ,majhen košček živel up dobrih časih , 
je bilo veliko veliko materialatrg, da je biloveliko zdravil in 
Judje dolina jespoštovati verige , prek katerega mnogi 
moški obsojen na najvišjih kazni in vedno je imel sloves 
nevarno verigo , so vedno obstajale in tam se je zgodilo 
umor , tako da je biloveriga ztežka slava .

Kot je biloveliko gradiva na trgu vse želel prodati je treba 
zagotoviti z več materiala , tam se začnespor med 
Dauphin in realno Pinocchio znašel aretiran zaradi 
mednarodne trgovine z mamili , je bilvodja in kotčlovek 
že imel rekordv severnih verig na jugu Portugalske , in to 
je , ko se je začela spet ni hotel videti ali vedeti .Ostržek 
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nameniti Hugo veliko zdravil premagati Dauphin , se je 
začel silovito napadel človeka v garderobi , vse zavoljo 
zavisti ;Dauphin prodal večje pakete in njihove bili 
šibkejši , zatoPinocchio plača premagati Dauphin .

To je bildogodek, ki ni bila zelo prijetna , vendar je 
prišelčas , vendar je imel tudi interni register in je že 
služil več kazni , sem začel , da imajo težave , sem začel , 
da bi lovili z marcão vzdevek posameznika , se je znašel 
ujetza umor svojega brata , in kako sem potreboval, da 
kadijo vsak dan začel ustvarjati zbirke in je bil eden izmed 
tistih kolekcij , ki marcão pojavil , ni želel , da mi bo 
denar , je našel pravico, saj je bilo več kot dve letime 
peljala sem vrstico , ki je želel, da bi se izognili mi ni , da 
bi denar iz kolekcije , ker je bil tam tudi prejeti denar 
.Imeli smo izmenjali besede , v katerih se je pokazalo, 
fizično moč , vendar se ni nič zgodilo, sem šel ven s om I 
denarja, samo, da je bilzačetek , da bi sovražnika , sem 
prišel narediti nogometno tekmo , v kateri je sodeloval 
tudi obsegtobak za ekipo , ki je zmagala , je bil v 
nasprotni ekipi, sem se znašel igral s skupino , ki je prišel 
iz lanu , je rudnik , ki ga je Toni galebov , Jorge , Joe 
Ludvika in športnikov in smo vedeli, da smo bili in 
playsmo želeli zmagati , tudi če bi imela , da podcenjuje 
nasprotnika in to je tisto, kar se je zgodilo , da smo 
izgubili , smo izgubili igro , saj sem bilvodja stavo , se je 
ukvarja moj televizije na pohlepu , da bi obseg , je, da bi 
storila na Ramon ,gypsy , imela dolge zapise ječlovek 
udaril v sredini, saj ni želel izgubiti dejal niso plačali , so 
chatearam je vse, jaz in zahteval obseg tobaka , ampak je 
padla tišina , je bilo torej, da je ta fant marcão naprejželel 
povedati , da je obseg in sprejeti, ker niso imeli nobenega 
razloga, da so bili združeni v igri , je bilšportnik , vedno 
borili za pravico in da bi se izognili težavam pri tako moral 
izogniti.Je nadaljeval , vendar pa ta tip vedno nadaljevala 
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z me poskuša izzvati ;jedan, da sem bil , da gredo v teku 
tesarstvo, je , zakaj sem tam šla v dolino Judov , ta 
danneizogibno zgodilo ,policist bil jaz odpreti celico , je 
bilo redko dobim celico ,vendar je bil ta dan razočarane , 
niso kadili dovolj drog je zapustil stopnjevanje spuščati v 
teku in bo zajemal Zdi se mi, marcão , mi je dal hitenja , 
ker , kot je bilo razočarano in kot je bilo v preteklosti , 
provokativna predmetme , nisem okleval desferi udarec in 
je odzval , vendar ni imel priložnost že študiral , je bil 
borec , ampak je bil obupan, da izzivajo , kaj se je zgodilo 
, je bil senzacionalen , torej ni izpolnila nobene kazni , ker 
je bil tam, da danvodja oddelka , Eduardo , mu je bilo ime 
,človek približno šest metrov visok, fizično močan, je 
bilpošten človek , je bilpravičen mož in ga zapustil na 
to.Nadaljeval sem na poti vedno pozoren na vsak napad 
na njegovi strani , saj sem se zavedal, je vzel nekaj časa 
za mene in kot taka povzročilo , mi precavi , kar imamo 
vsi nagon , šesti čut pameti poimenovali žensk , 
vendartudi moški .Šesti čut jenepričakovano, je vedel, 
kako se igra in vedo, počutje in spoštovanje , nič se ni 
zgodilo po tem , sem se potrudil , da kmalu , vendar ni 
mogel , ker je bilo moje srce močno, je bilo zagotovljeno 
z Hugo Rasta , eden od najbolj spoštovanih ljudi včas je, 
da sem živel v samoti , ne šteje samoprva , saj je prvi , 
I;vse, kar se je naučil , pogum je prikazano , saj sem 
imela pogum in že sem ga opravil , absorbira , absorbira 
pogum, da veš, da je bilvojak ,zvest mož ,pesnik ,človek, 
ki je všeč poezijaampak tudi , da sem boljši od njega .Rad 
bi slišal , sem napisal številne verze , jihposvečen njemu , 
sem bilnajboljši, je bilkarizmatična figura od časa, v 
katerem je tekel , je bil Iznajdljivi , je bila močna, je bil 
nenaseljen , dobili maščevanje v sredini , kjer je živela s 
preostalimzapornikov , ujetih veliko, vendar je bilo vse 
miroljubne , ljudje , ki so delali , ampak ne jaz .Ko sem 
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prenehal z delom in je tečaj , sem postal to, kar si ne 
želimo , da postanelev teme , sem se vrnil v platno , ki je, 
ko je vse, kar je napredovala za mene, ker sem prišel 
domov , kjer sem bila in so osvojili ,je bila potrditev 
mojega bitja , preporodu območja kar sem jih kdaj imel v 
tej hiši , ker je bil ohranil spoštovanje , je bilo težko crack 
, zato sem se odločila , da si za najlažjih načinov za 
preživetjetežko , da sem našel .

To jeosrednja veriga Lizboni , nameščene vse vrste , 
pizde , ki obstajajo v življenju , nekateri so se obrnili s 
kriminalom po naključju , drugi so nosilizločin , ki ga 
zavesti , je bil vednodober faktor in dobro , ni bati 
ničesar, ampak meenako kot je to že storila vse, od tega, 
dadobro,prijatelj ,zaščitnik ,pomirjevalec , ki razumejo 
vse okoliščine , ki so zagrenjeni , ki so bili omenjeni tisti, 
ki me je desabafavam , ker sem čutil veliko sočutje , je 
imelaprevzel občutek enotnosti in ne bi šel v 
razočaranje.Šel sem na poti , da bi dobilipogojno , a še 
vedno je bilo nekaj časa , da izkoristijopogojno , sem se 
odločil, da ne bo naredil ničesar, da mi škoduje , vendar 
bom delo za svobodo , je postalo zapleteno, ker vsi 
soočeni dobro obvladajostrukturirajo smeri , vendar sem 
lahko dobil vse, kar je s to smer .V času, ko ni sprejela , 
da je bilrazlog, da je delo te smeri tako težko , 
jeavtoritarni režim , za to ni bilo sprejeti program , ki je 
namenjen , da se znebite hitrejši verige , vendar je 
postalo še težje , ampak pustimpoznejših bralce , da bodo 
lahko razumeli celotno pot , ki ga ne pnevmatiko 
ponavljanja , trdi , da poči , je bil tudičas prehoda manuel 
t . ;Direktor , ki sem jo našel , je bil nadomeščen z john g 
.Človek, ki je prišel iz Macaa, nekdanjega inšpektorja 
pravosodnega , človek, ki je živel napad s strani mafije , 
ki je bila ustanovljena v Macau , poimenovan 24 karat , je 
bilo nekaj mrtvih straž na delovnem mestu , saj je 
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pripadalportugalsko upravo , zakaj potem pošljite ojačitve 
javnost služiti narodu .

On je utrpela napad , pobegnil , a je njegov telesni 
stražar je bil ubit , rose , je prišel na upravo perila , 
pokončno človek , mi je všeč , ko me je videl , je poslal 
mi vemo, da je imel zaupanje vame , vendar nisem ne 
skrbi , ker je imelpojem preoblikovanja se sam menil, da 
je kralj škorpijona , tistega, ki ima strup v krvi , ga je 
poklical in ne kliče , sem izgubil .

Začel minimalno kazen v stanovanjskem celici , jekazen , 
to ni bilo težko , zdelozelo običajna kazen v družabno 
tempu v verigi , ampak za mene je postaloprava nočna 
mora , ni sprejel kazen.Režiser John g .Odšel je v moji 
celici govoriti z mano , da mi pomaga , ni sprejel takšno 
pomoč, zaupali prepričanje, da je imel , kot je bila v redu, 
v zameno pa je zahteval neposredno sodelovanje tistega, 
kar je želel vedeti , nisem bil pripravljen na to, dazato, 
ker ni bil nikoli me sodelujejo v teh storitev , vendar je 
bila njegova izjava o tem, kako je bildober človek .Ta 
kazen ,najslabše , je sprejela dve psihotropne prišel , da 
so bile moje okno:lovec ,Chibanga inPiranha , je billovec, 
ki mi je dal dve psihotropne droge , preživel storitev 
diplomant , je bilčlovek, ki me je imelašteje v kazen celico 
, je Sampaio njegovo ime .Ker jeučinek psihotropne še 
vedno v meni , jezila vidim Sampaio točno pred mojo 
celico , sem zapustil celotno celico , je dobil ogenj žimnico 
, sem zapustil , ko policisti so mi pomagali , sem pobegnil 
, sem šel na dvorišče, ujetepalica in dva kamna in je 
napisal v svoji desni roki , maščevanje, okrutno želje .Ta 
dan je bil pripravljen , da bi ubil varovala ali kdor je bil , 
da je dobil na svoj način , a so bili pametni kot vedno , 
pridejo govoriti z mano , ti niso imeli nobenega drugega 
izhoda , ker so vedeli , da sem bil besen in je celotno 
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krilobranim , če sem tako razglašeno , vendar nisem bil 
na mojem računu , kako ne bi mogel boriti brez razloga , 
po nekaj urah sem sprejelodkupa , to je obdobje, ki se je 
končala pogajanja in zato res ne izpolni ,priznati, da so mi 
dali 20 dni, v disciplinski celici , da je lame , ker je bilo 
tam , da sem srečal Alfredo m. ,PSP ,nekdanji GOE je 
Prevarant občinska , se je stanje za opravljanje funkcije 
tako , da začnete funkcijomafija , je bilotežko, človek , 
ker je že bil stehtati povprečno boksarski prvak , je dobro 
vedel , in takrat , ko sem padla v disciplinski celici , imela 
epizodo , ki ni hotel , in da si bi v svoje življenje , kotimel 
zgodovino s črnci , ki so prišli , da izpolnjujejo disciplinske 
sankcije , je bildivji , ko sem že vedel, kaj se dogaja 
okoliuspešna in je rekel na glas , da ne bi papar takšno 
številko , če te premaga njega ,ker je bilasmer dvomljiva 
, je bilo mafije vseh rasah , ki so padli v kaznovanju in so 
storile ali neko kazen zaradi nespoštovanja straže ali 
storitev , zaposlenim ali smer , ki bi jo plačali Alfredo m. , 
je bilo prejšnji-psp , ex - policaj , je vedel, mnogi od njih 
in poznal sem ga kot takega , ampak glasno oznanjati in 
govoriti neposredno na morskih , mi je dal trsa , sem 
padel v kaznovanju , sem vedel, Alfredo m.Bi me ima , 
ampak to je , ko sem se motil .Poskušali so me ubiti , ko 
sem vodil v spa za kopanje , ni uspelo, so bili z njim še 
dva policaja za zaščito , ki nimajo nič proti meni.To je 
bilčas, sem pokazal na voljo mojega razloga za življenje , 
je bila povzročena z zadevo , da so občinska , ker sem 
živel v soseščini.

Zgodaj izgubila očeta , sem postal odrasel že prej , je 
prišel , ki se odraža v življenju, ki pa se je , tam je 
izkušnja je transcendenca prihodnosti , ona pade na poti 
življenja in ustvarjanja , ko je težko , se mi potrebnoda 
imajo hujše izobraževanje, zgodaj v ozadju , kar 
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dokazljivo nihče ne želi , da želijo .

To je, ko sem opravil fazo marcão , da je, ko sem začel, 
da si želijo več razloga , moral imeti sklep partnerski ravni 
in smeri , vendar sem vedel , da je vsrednji motijo   nadzor 
, ki je bil sestavljens policisti in menedžerjev , je dobil , 
dobil , da bi dobili in motijo   drugo bitje , ampak to ni bilo 
nič več kot bitje , kot sem jaz , včasih je tostvar 
priložnosti , sem se potrudil , sem poskusil in poskusite , 
da imajo dušo portugalski, sem dolportugalski dirka 
pogumen dirke , je ukazal svet , je dednost , je 
očitna.Včasih naredimo naslednje vprašanje , zakaj 
obstaja , kaj smo , kje živimo , so vprašanja , ki prinašajo 
dvom , da bi živeli , vendar vemo, da moramo zmagati , 
je bilo vse pripravljeno , da bo tako , sem šel na moji poti 
zaporu , pozneje, komarcão boja je sledila izgledu 
nadzornih služb v skupini sestavljajo imenovanih pazniki , 
imam dobre ljudi , dobil sem vse, ampak pošteno , da 
tudi samo želel živeti , nikoli ni želel , da bi me bolelo in 
sem hotel prezreti , da je zgodajniso naučili, da ne moreš 
vedno zmagati , jeneprijazno mesto,kraj, kjer je bilo 
življenje brez vrednosti , niso imeli interesa pri 
vrednotenju pravi pomen človeka , ki neslužijo.

Služiti , služiti vse je moral služiti , sem bil poslušen , sem 
vedel, da v politični moči , družbene moči ,represivna moč 
vedno obstaja ena stvar, moramo vedeti, kako odpuščati 
.Lahko bi biljunak odobravanja njih vrniti vredno Judov , 
ki se izgnan iz sevedavrnitev Judov doline , lan našel isto 
vodstvo , saj so bili kar nisem hotel , da bi našli , mi uprli 
proti vsem oddsza vse, kar je minilo , da se je zgodilo, 
sem živel z vsem, kar bi jaz moral narediti, da morajo 
preživeti vse, kar je mogel soočiti , ker so bili nasprotniki 
močnejši so potrošniki vseh strojih , so poimenovali so 
piraje , tjje imel za preživetje , ni šlo zadiplomatsko del 
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,vzpostavitev odnosov , ki je, imamo učitelja , ima 
pomočnika , psihologa , zdravnika in odvetnika , ki je za 
nas , da je , če res ni nič za povedati .Samo živitrenutek, 
od trenutka, okoliščine so preprosti ljudje , ki so vsebina 
po svoji volji in sem ljubezen, platonska ljubezen, ki 
vdrejo v sredini pa v tem primeručlovek , je že imela vse 
užitke življenja , ljubil enoženska še vedno v mojih mislih, 
v moji duši v svojem življenju , je bilaintenzivna strast , 
najbolj trajnih odnosov , ki lahko obstajajo, ki so 
razširjene .Ljubiti , zabava, ljubezen počutje jepotreba po 
ljubezni počutje pri volji za preživetje .Poročilo je prav na 
zadnji stanju bitja , kot vsi mi je vedel , da je želel , da bi 
me dal na test, s katerimi se soočajo vse, kar je imel na 
obrazu , saj najhujše nočne more , smo se naučili pred 
spanjem zgodbah staoče in mati ,tako da lahko živimo v 
harmoniji in dobro počutje , da prevladadobro počutje in 
moč , bomo ohranili darove dednosti od zgodnjih dni pa , 
čeprav je vse vpije po velikosti ,prostranost je ogromno , 
če govorimo o poroki , enakostpravice počutje.Vsi smo bili 
obsojeni na misijo , da ne izgine, bo še naprej rasla , še 
naprej gledati raste s parkljem , točnost akcijskih 
trenutkov , za to moram imeti točnost .To je z 
odpuščanjem , življenje nadaljevalo , saj so morali 
nadaljevati in dobil pošteni ljudje , res, vse je bilo super, 
imam ljudi, ki lahko karkoli, je bilo določeno, da se vse, 
ker sem bil mišljen , da živijo , kot so imeli, ampak so 
želeli biti pametnejšiin jih prehitela na vse, sem bil 
sposoben združiti svojo spretnost , ki mi jo moji modrosti 
, so bili Iznajdljivi , vendar je vedno želel biti več od mene 
, ampak jaz conjuguei svojo spretnost , naučil igrati , tudi 
igral z znanjem o njih z moje.Nadaljevanje , ki živijo v 
klavzuri , zaprt je biltrd čas , ne lepote , da bi lahko videli 
, ni sočutja , da sem moral imeti , saj veš , da je 
bilapotdopust .Nikoli nisem želela prizadeti nikogar , si 
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želela, da me pusti živeti , potem sem šel v bitko , ki je 
bila konstantna , saj vsi od njih so bili močni, da so vsa 
bitja , vendar sem želel , da ga pozna , niti ni imel nič s 
preostalim delom zgodbe , ki bomimo .Je bilo težko za 
moje tovariše , vse od njih , niso izbrali nikogar, samo 
želela ohraniti hierarhijo zapor in hraniti vse me ubogal , 
kot sem si želel , ampak sem jim dovoliti, da v živo je bilo 
na svoj način , sem zdravilo za kajenje in jihlahko tudi 
peš , nekateri ljudje jočejo me ustaviti , ker je bilacesta 
pogumen , trd način za to znotraj zapora , ni imela druge 
izbire , je bil pobeg , zmagati ali umreti .Vse to je bilo 
narejeno na prepričanju, da sem se je , da bi lahko kljub 
vsem tem najdete na težji način , sem vedel, da bi lahko 
zapustil sredi stavka , bi vedeli, da lahko pustite tudi na 
koncu stavka , obrnil vse , ali ni mar ,ker je bil dober, 
imel verigo pod mojim poveljstvom , so bile vse moje 
sotekmovalce , da je, ko sem me je ogorčen bolj pa z 
občutkom bitja , je vedel, da zaveznike .Šel sem na poti 
zla , je razlagati tako , kot sem mislila, da mi leva , 
vendar je bil zasvojen s heroinom, trdo stvar , da se 
porabijo .Sem šel v boj ,boj , da ni enako , s katerimi se 
soočajo : sodniki in učitelji in asistenti , varovala glave, 
včasih koristi z njimi , vendar pa ni bilo veliko, vendar ne 
dovolj, da bi rekel, da je bilo prav , za nadaljnje 
vprašanjemi je prinesla težave , največji problem vsega 
bitja , sem ali nisem , želite ali ne želite , da je vse, kar 
smo lahko prizadevamo , jenadaljevanje vse , se je naučil 
, še bolje živeli

Sem postal to, kar sem ,da je skromen , sporno, da ve, 
kako živeti , jaz sem menil,tip , ena , ki hodi in ima za 
krmo , sem postalres zver , nikoli soočila z verigo na enak 
način , sem postalodlična morilec vsaka situacija , kot je 
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bilo živeti , in so vedeli, da sem pripravljen ubiti živeti , 
kot vedno izbrali prave vrste , eno , ki dominira vse 
situacije , sem prisegel , da sam jaz jim ne bi naredil 
škodo, če ne mezlo .Pojdi, besen , vedno pozorna na vse 
premike , ali reakcijami , so ti , ki so bili, globalni 
partnerji , do ravni, ki bi zajemal vse bitje na svetu 
pravosodja, za vse, kar sem plačal trd cena zavse to je 
bilo vse dal v mojem primeru vsi me poznal in sem tudi 
vedel , je popolnost v igri , je bilsindikat ,sindikat tisti, ki 
živijo in se vsakodnevno v stiku s prebivalstvom , ne 
glede na položaj ;Tiger , saj ni mogel odpustiti , so se 
bali, me dejansko bili spoštljivi do mene, ni bilo kaj storiti 
, govorimo o zaporu , govorimo o veliko , vsebuje 
vrednost, ki ga je težko zmagati , svobodorazen če ne 
bomo imeli , da gredo skozi najtežjih razmerah 
življenjskih viciações , habituations , ki lahko prinesejo 
pretiravanje , ko govorimo o potrošništvu , potrošniške 
SOMO bitja kot taka postalanepremagljiva zver mi 
autointitulei lev boril enake zverime z modrostjo še bolj 
težko, ampak jaz ne bi mogel odpustiti .

Vedel je, da je bilo veliko otrok materi in življenjskih 
izkušenj, je bila drugačna , nekateri so bili otroci dobri 
ljudje in drugi so bili otroci iz revnih ljudi , saj vse to sem 
se potrdi prisotnost vse te družbe , ki jih ponuja , kaj 
sprehodpodobnih situacijah storiti ničesar , vsak 
potrebuje dobro počutje, živimo v družbi, kjer vsakdo želi 
dobro, vendar jelepota videti naslednjič , bližino , če 
prideš z desne , bom dobil dobro , če prideš z zla, zlo ste 
prejeli in vam bo vse, od vse moje zlo , da je , vem pa 
tudi, da moram hoditi , ne morem biti tako težko , da so 
bolj kot s mater , prav tako sem moral spoštovati , 
napotila pravilo za vsakogar, ki jedobro vedoč, dazločin ni 
odpravljena inpotreba je super , sem padel v dogodkih , 
sem postaltako imenovani narkoman , ki prezirajo vse , 
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vendar je vrednost in je bil priznan , ne enega, ne bi 
nihče pogrešal me spoštuje neodvisnoslabost je čutil v 
tistem času.Vsi so navijali in me spoštuje , je želel več od 
mene , bi moral bitizgled , bi morali biti prijaznejši , bolj 
nežen in ljubeč .

Plačal sem ceno jih ne prikazuje, kaj so želeli, da bi me 
videl , sem bil trd , sem bil nesramen , sem je bilo vse v 
prid moji odločitvi , bi imeli več koristi , lahko celo koristi 
od bolj v vsem , kot sem jaz, chegavam- meračunati pri 
svojih sanj , toda postal semzver in je želel biti.To je bilo 
v skladu s situacijo, ki je živel ,ograde , izolacijo , je bilo 
žensk, je bil tudi preobremenjeni z vsemi platonske 
ljubezni je , jih ljubil , ki jih ljubijo .

To je vse o življenju v tem trenutku , sem imel veliko 
platonske ljubezni in strasti, tudi na točko stika , ampak 
sem se izogibala vedno uniči življenje nekoga za mene, da 
bi dobili lep užitek , sem ugotovila, da je treba , sem bil 
zaljubljen , nebi uničilo življenje kogarkoli , če moja ne 
pokvari .Nadaljevanje ljubezen , sem še naprej ljubiti , saj 
je le on bi lahko bilo , je bilo vse , pripadala moji ljubezni 
, ker so me ljubil, me iskreno spoštovati , ne živim dobro 
, je bil aretiran , je vedel, da je moral boriti za zmago 
vsesem izgubil svobodo , ampak to je , ko sem vedel, ne 
ustavi , smeri , delavci , vzgojitelji , policisti želel ukrotiti , 
bi razumel , ampak sem se moral ustaviti , ustavi vse, za 
krajo , je zamudno,sramota življenje drugega, vendar 
sem bil vedno dober , nikoli zlorabljene , nikoli spanked 
nikogar , če ni imel nobenega razloga, da bi to in stori 
tudi, če bi imel , bi bilo težko za mene , za človeštvo 
sama , vedno upoštevala moralnih vrednot ,vrednosti 
vsako sceno , ker sem tudi , vendar so vedeli, da grejo , 
da imajo največjo zver nikoli našli , vendar je bilo vse 
komplet za mene, ker sem želel , sem jih pustil v 
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pričakovanju ,strah , da pridejoizgubiti .To je vse smotrno 
, jeprimerno, da se dvigne , porabijo in prevladujejo 
zgodaj spoznal, to še pred vstopom v zapor , je bilo težko 
ur, dni, da nikoli ni izglasovana, let , ki sem jih moral 
izpolniti , zato, ker je obvladal nadzorstanje bo sledilo , 
sem prišel , da igrajo , ampakšala, sem bil početje obraz 
.Keropica igrati, jeigraopica muco na njeno mamo , sem 
umiral šala , ker sem vedel, mojster .To je bildan, vaje , 
želel trenirati malo in mu predlagal sem , da prihaja vlak 
z mano , je bilaslaba slika , je samo za zabavo , stisnemo 
vratu , je izgubil zavest , ampak v tistem trenutku sem 
začutil tiščanje v meni niželel storiti , saj je bil , da se 
prikaže , igral , ga je pogledal vstal in hodil z menoj , sem 
mu rekel, če bi bilo v redu , ni bilo odgovora v nasprotju , 
ampak ko sem pogledal sem dobil občutek , da je res 
imelmimo nekaj , je izgubil zavest .To je bilpresežek 
zaupanja , ni vedel, svojo moč in tam začel pekel , da je 
imel , sem vstal in pogledal na njega in mu rekel :

- Ali si v redu?Pustil si me skrbelo .

Vedno mu je pokazala sočutja za trenutek , ne pomeni, da 
boli , sem pogledal ga je želel pomiriti vse zlo , če bi bil 
napačno razumljenusposabljanje je pretiravala z moje 
strani , je končal sam ubije , je bilo vse v upanju, en 
danJudje dolina .

Upal sem, da bi Judje v dolini živijo , je bilapreprosta 
zabavno za mene, kar pomeni, da je biloravnanje, za 
katerega nisem bil pripravljen , je moja moč na vrhuncu , 
prevladujejo , saj je vedel, mojster , ampak kot je 
življenjenjegova cena , sem plačal visoko ceno za drugi 
človek v verigi , držijo 6/5 stavka , da je kakršno koli 
zapornika saj stavka več kot šest let, se lahko uporabi za 
06/05 , jezakon .
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Vendar imamo sredi kazni ,2/3 in spodaj sledi 06/05 .Šel 
sem ven na 6/5 je bilo vseProgram naredil za mojo 
biografijo v življenju klavzuri , zaprto , obravnaval dobrih 
ljudi , ljudi, s katerimi sem se ukvarjal , so bili del 
vodstva , ljudi, dokler ne bi radi , če bi želeli , potem 
iztobak in ne tam preživel počutil neizmerno sovraštvo za 
te ljudi .Bili so ljudje, ki mi je rekel ničesar , samo vodilno 
vlogo, ki jo prepoznaven .Tam je bilnamestnik sem bila 
draga, je bilaprva ženska, ki ima moj izziv , sem bil zvest 
, potem pa sem mislil, da je bilo narobe je bilo, da mi je 
zavrnil prvi spremljevalnimi 10 let v zaporu .Ni me cenijo 
in zahteval moj poraba test droge , vendar je bilo preveč 
prebrisan , da zavedaš, da bi ostal na ta način ,pogojne 
izpuste sem bila podeljena po zahtevi sem soditi 
zdravnika.Dala mi je štiri dni poskusnega dela , pod 
pogojem , da jih zaslišijo glavo , in jim naloži gor, sodnik 
Doc mu dodeli štiri dni negotovih , podaljšanega dobave , 
ki bi mamil testa , tjmanever , da imajo vedno , in sem 
tudi že večkrat podcenjena , ampak ga je vedno 
spoštovana , saj je zaslužil moje spoštovanje .Bili so bitja, 
ki so igrali svojo najboljšo vlogo , vendar se je to zgodilo , 
test je dobila pozitiven, opiati, tj heroina , konoplje , 
poraba hašiša , ampak sem igral z mojo korist, ko sem 
obtičal z mojo vlogo , sem trdil , da je vse sklicevatiker je 
bil potrošnik je zahtevala zdravilo mojemu zdravniku ana 
f. , saj je bil pod ali na vrhu segreto razprave , ki zahteva 
njegovo pomoč , za vse, kar je tisto, kar je ona mi je 
pomagal , sem ga vprašal drog , ki se imenuje Tramalje 
bilčas, ko sem se počutil sem imel zaveznika dr ana f.Ali 
Tramal obtožen opiatov v okoliščinah rutino , to jestanje , 
da bi bilo čisto.Je obtožen opiatov v presejalnem testu 
drog , to je, ko conjuguei 2 + 2 , kar pomeni, očiščeno 
mamil prek mojega zdravnika , mi je pomagala , preživel 
dokument zahtevka na vprašanje , pregleda drog 
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kotzoper odločbo , ki je bila vložena pritožba jaz , moja 
pravica je , da se zatekajo , sem se obrnil in sem zaprosil 
za največjo dr primer sodnika, ki jo je izrekla sodišča , se 
je na najvišji ravni v ta zapornikov poslal brezplačno , z 
dobro uporabosredina pero 2/3 , je bil tam ustvarila bitko 
, fizično napadel zaporniškega paznika , ni bilo zato, ker 
sem želel , da je poiskala moja slava je velikapolnost v 
zaporniškem okolju , spoštovanje , ampak tudi zgradili 
upoštevanju tega , spoštovanje, s spoštovanjem vedel, da 
ne more igrati proti sistemu .Sistem prevladuje v sebi , 
ker mora biti socialna , vse, kar bi želeli , dobro počutje , 
sklepi so bili različni , sem imel vse, kar je v moji moči , 
da bi dobili koristi od sredine pero 2/3 , kot jemoja slava 
je široka med policisti in med tovariši , so bili policisti , ki 
sem prav tako želel izpodbijati in vsepsihološki ravni , 
fizične in vse ostalo si lahko zamislite , ker sem vedel, kaj 
bi se lahko zgodilo v institucijah , ki so imele slediti , 
imenujemoAvdicije za sredino pero 2/3 in 6/5 tudi , je 
vloga temeljila na čistočo mojega poročila , ki obravnava 
vprašanje presejanje za konopljo ;Ta aplikacija je povedal 
sodnik, dazdravnik je obtožil analiz Chamon ali hašiš , 
ampak kot sem družbeno bitje , nikoli ni živel v zaščit v 
verigi , to me je se nanašajo na preostalo populacijo v 
zaporih in povedal sodnik , ki Dr.nisem nič v času, ko ne 
jesti, povzročilo le v hash , zato je bilo logično, če sem 
sledil z ljudmi , ki so jedli in živeli - mos v zaprtem 
prostoru , je bilo v navadi , da obtožujejo hašiš , saj sem 
dahnila v zraku.Sem preložila odločitev poskusnega dela , 
saj je bilo na božični čas, in sodnik zdravnik bi šel ven dva 
tedna , da je božič počitnice, ona pa mi je dal razlog, in 
mi je dal negotove skoraj dva meseca inpol , je bildolgo 
časa v težave , ker ambicija ven negotov , ker sem bil v 
mnogih letih , deset let .Ampak je šel čez in dal gor z 
mano tudi do dneva odhodu slabe, mi je dal štiri dni 
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podaljšanega slabe proizvodnje, za katerega je bil 
uspešno izpolnjen .Vendar bi bilotežje vprašanje za mene, 
bi morala biti bolj spoštljiv in ne zaideš v težave , ampak 
takoj, ko sem vstopil , je po dveh mesecih po tem, ko je 
uživalnegotov , da bi nekdo, ki bi rad , da bi življenje in to 
se je zgodilo .Sem postal vpleten v pretep , v katerem je 
fant dobilmalo trpinčili , vendar je bil srečen, da 
posameznika , lahkoposameznik s človeškim repertoarja , 
so bili zaprti v celicah ,da ankete je, da smo slišali , sem 
poslalmupapir , da se opravičujem , ker me ni entalasse , 
ni bilo potrebe .Je slišal ,šef, ki nam je slišal je bil nemški 
ovčar , mu je vzdevek , sprva ni želel slišati fanta , ker je 
rekel, da ne bi bilo , ne bi bilašala , ker je poskušal , da 
mi znož .Potem bi tam sprejeli različico fanta in me je 
klical in povedal sem mu isto različico , ki je bilavaja ,igra, 
ki bi se lahko končala slabo , je niso sprejeli zelo dobro 
verzijo sem mu povedal,, to je, ko je bilstražar srca, je 
imel veliko let delovne dobe in se ukvarjajo z " 
casdatrolas " , to jeime za tiste, ki že veliko let v zapor , 
nič se mi je zgodilo , niti jaz, nitideček , nas je od 
kaznovanja .

Pojdi na normalno življenje , sem začel , da se prepreči 
nadaljnje težave , sem lahko uživajo štiri več negotovih 
izhode uspešno , in spet ni pojavilo , marec 2007, mi 
manjka 11 dni , da bi lahko uživali še pogojno meseca od 
začetka aprilsem zmotil osebo z drogo , tj mu pesek 
namesto pravega stvari , je prišel na obremenitev , ne 
morem , ampak škoda, ki bi kaznovala ta čas , je že 
opozoril , omejena sem se braniti inse stvari tam .

Ampakproblem nikoli ne pride sama , sem jo zamudil , se 
je to zgodilo v prihaja ta razlog , je bilo odločeno, da se 
ne bi razpletla , šeriga , a tokrat bi mi pobegniti , jaz bi 
zmanjšalslabo in je bilkaj se je zgodilo .Poklical sem fanta 
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na mojo celico , da bi informacije, ker ta fant tudi ni všeč 
moj način bivanja , in da je prisegel , da človek, ki mi je 
dal podatke ,noro Adan ,res bojevnik , je tudi užival slaba 
, kot sem jaz , so imeli tiprisegel mojega nečaka , jaz ne 
bi naredil ničesar , ki je pravkar želeli vedeti ime , je 
vztrajal, za cel dan na obljubo, da ne bo nič naredil , je 
bilo skoraj do časa zaprtja celic , ki se imenuje fant v 
mojo celico, sem ga prosil, darazlog je hodil govoriti o 
nečem, kar ni videl , je zanikal vedel semnor nuno nikoli 
ne bi lagal v tej situaciji , je bil eden od moških, ki so 
vedno spoštovana , ker je bilres bojevnik , čutil njegovo 
jezo mezanikajo in ovrgel Nuno .Stavke in je bil v času, 
kopolicist pride v mojo celico in vidi mrtvega človeka na 
zemlji , je udarec , ki ga je desferi , vendarpolicist videl 
nič , samo videlpadel človek ne bi mogel reči ničesar , ne 
da bi videl , vendar je toposameznik jesnitch , da je tisto, 
kar bi zapletlo moje stanje, vendar še takrat sem vedel, 
da se dogaja z mano zelo dobro, ker še nikoli nisem 
chibado nikogar , in so me ,smer , je bilovodstvo 
pripravljeni , da me kaznuje svse zato, ker nikoli ne 
utihne trditve, da so bili zaporniki zahtevku kar je bilo 
.Vedno sem bil videti kot tak spodbuda za teh vzrokov ali 
oblikah boja in da je, ko so mi dali pet dni kazni , ki jih 
storijo v celici , jelažja kazen , branil sam rekel , da 
jeposameznik počutil bolan inpadla in je rekel, svojo 
različico , kar je bilo res pretepli in to se zgodi v času, ko 
je bilo skoraj treba uživati   moje 03/02 .Bi imeli veliko 
priložnost, da gremo ven da obstaja nič, kar mi je škoda 
nastala , ki je, ne da bi disciplinsko v sredini.Ampak 
tokrat bi morala zahtevati , ko je bila nedolžnost slišal 2/3 
, je dejalgospa zdravnik, ki je bil nedolžen , ki še niso 
storili nobene agresije, ne da se to upošteva , počutil sem 
se poškodoval zaradi razmer , vendar je čakal na 
odločitevinodločitev se je zmanjšala možnost pustim , da 
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gredo naravnost 2/3 lahko samo koristi od nadaljnje 
obravnave pri oceni mojega 06/05 stavka , to je, bi prišel 
iz obveznosti v 5/6 ker potemzakon daje prednost , 
prednostv tem primeru bi prišel ven nekako v 5/6 , 
vendar bi stala skoraj 3 več let v zaporu , namesto da bi 
pustili vztrajanja vložitev tožbe za razveljavitev odločitev 
sodnika , da imajo dr ponovnemu pred 06/05 ,saj bi 
morali hoditi vsaj šest mesecev mirne .Kazen je bila dana 
v marcu, je bilo slišati v maju istega leta za obravnavo 
pogojnega izpusta , še ni bilo razrezano odločitev 2/3 , da 
je, ko bi se moje življenje je bilo še bolj zapleteno , 
Čutilme pretresen , žalosten , toda vedel sem že preživel 
večino mojega obsodbe .To je bilo, ko se je to zgodilo v 
situacijo , tokrat z varovalom , je lahko stanje , ki bi lahko 
šla , če ne za to, dapolicist sem govoril zgroba in trda , ne 
acatei svoje naročilo, vam desferi udarec vobraz , je bil 
sam z mano , ampak drug policist pojavil , se je pridružil 
prehitro kolega in se pridružil mi, da me je napadel , ni 
več desferi ste bolj udarec no , pa tudi hitro prenehali z 
me poskuša napasti , samoProsili so me, da gredo v 
čakalnici oddelka, načelniki prišel , da me vidi , da se 
vprašamo, kaj se je zgodilo , sem jim povedal, da se ni 
nič zgodilo , le da ni ravnala v skladu z namenom , saj 
kotpolicist je še vedno krvavitve iz ustje vedel, da je 
bilnapad je bil , kako je bilo ,preprosto napad ali 
naključno stanje in da je tisto, kar sem jim povedal , ni 
imela nobenega razloga za napad na stražarja , dokler 
tudi govoril z njim , jim tudi povedal, da je imelbila je 
nesreča in da je za to zadevo , ki sem vedno uveljavljal .

Dali so mi zaprta čakajo na preiskavo , ki se imenuje 
varnostni del Judov doline , pokličite sprejem .Vendar je 
bil pripravljen iti skupaj z mojo tezo, da je bila resnesreča 
, ne bi priznal, da je biloneprostovoljno dejanje, ki bi ga 
izgubili .Tako da sem moral sam utemeljiti v smislu, da bi 
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želeli nadaljevati to tezo , je bilo trebanasprotje med 
policisti .Stražar je bil napaden mleko , ampak je tudi 
nikoli napisal , da sem res vas stavke , ki je bila 
udeležbadrugi policist , ki je tam sprejeladeček, ki je bil v 
varstvu , je odšel v ambulanto tudi rutina ,da 
samotarskega zaščito, mora biti opremljena z varovali , 
pravzaprav vem, da je videl , kaj sem storil , ker je bil 
priča vse , tako da je bil tisti, ki me je udeležbo biti 
disciplinsko sankcijo, ki me je dala na sodišče tudi.

Ampak na dan, ko je bilo slišati v javnem ministrstvu , 
sem bil obveščen, da je bil obtožen domnevnega napada 
na straže mleka , ki pa me spremlja ta dan je bil stražar 
olivno ,zgodovina to zavarovati me jeprijateljstvo , 
kiZadnjih verigi , udeležil tečaja v pisarniških aplikacij na 
strani IT , so imeli monitor imenuje Lina , sem se zaljubil 
v njo nehote in to policist ,olive , je bila všeč tudi vzel cut 
it .Vedel je, da sem ji všeč in mi je všeč, zato se je začel 
tam kravato , osvojil me prijateljstvo , bi lahko govoril 
grdo od mene , da bi želeli , da se držijo z njim , se je 
začel govoriti z menoj , in je poslušanjemoje izjave v 
državnem tožilstvu , in je zapisal vse, kar sem rekel , 
hranijo tezo , da je bilanesreča , ker ne bi nikoli mislil, da 
bi mi pomagal zavarovati , moraš mi je všeč , ko da je 
stop Monsantoje bilaveriga , ki je bil predelan skupen 
zapor za maksimalno varovanem zaporu , je maj 2007 , ki 
je bilaveriga odprli , pa je šel na Monsanto , ki jih bo 
treba čakati v postopku , jezapletena veriga na hišnih 
teroristi, bolj nasilni kriminal, kriminalne organizacije , 
smo vedno gledal neprestano , ker živimo v strožji režim , 
kar pomeni, da načelo zaporniki so bili vsi vklenili , da 
zapustijo celico imela le eno predvajanjadan.Ampak sem 
šel tja maja 2008, prav tako je s to shemo , ki se dolgo 
zaprt v celici , ampak ne bom več pobral lisice že pobral 
režima , ki ni odprt , vendar smo imeli druge poklice , 
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smo imeli nogomet ,rokomet in fitnes lahko obiščemo 
knjižnico , kot tudi, vendar je bil tkale , ni bilo vse na isti 
dan .

Odgovarjam in šel nazaj , da branijo isto tezo , ampak , 
ko sem prišel ven iz kombija , da me odpelje v sodni 
dvorani , vidim , da jepolicist mleko , je bilžrtev spremlja 
oljčnega straže in je bil daleč od domišljam , da bi imela 
lepo presenečenje, ko sem začelslišati pričevanje stražar 
mleko , slišati tezo , ki sem jo zagovarjal , ko sem vprašal 
tožilca in da se je, ko sem se počutilstražar olive so mi 
pomagali .Sodišče je tudi trdil , da niso bili prepričani , da 
je to res bilanesreča , vendar ni storil , kar je bilo 
potrebno , in ni dokazov o nasprotnem , nihče ne more 
biti obsojen .Sem bil oproščen , in moj odvetnik je bil 
odličen tudi , kot je bilo čakanjem na sojenje v visoko 
varovanem zaporu Monsanto , mi je dala na pregled, 
manjkalo sem natanko dva meseca , da gredo brezplačno 
in me prenese v ipOd Alcoentre , imel pa zadnji v tej 
verigi , je imel pošiljko , ki je bila po več trditev , da sem 
to storil v verigi jeveriga odprt sistem , imenovan zaporu 
kolonija , ki mi manjka v dveh mesecih so me poslali 
nazajtam , da gredo ven na ulico , sem odšel.

Kot moji volji je super, da se v odprtem zaporu verige , 
ker mi je leto in pol Monsanto in več poklicev , ki jih 
imamo jezelo zaprt sistem .

Težko premagati , tudi jaz , ki je imel bogate izkušnje v 
teh zaporih hiš in je bilo potem pa sem padla v Monsantu 
heroina , je bilo nemogoče, da bi šel tja , ker zdravilo ni 
vstopil oskrbo s hrano ali karkoli , da je bila zunaj s 
obiska je imel kozarec , ki ga nedovoljeni fizični stik , 
ampak mi je vedno rekel, vsega zla, ki se je zgodilo , da 
me je imelkorist nehal uživanje heroina .
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*** *** Zaključek

Pink Floyd - nas in njih

" Nas in njih

In navsezadnje smo le navadne moške

Ti in jaz

Samo Bog ve

To ni tisto, kar bi si izbrali , najjokal od zadaj inspredaj 
čin umrl

Innasploh so in črte na zemljevidu preselil iz ene strani na 
drugo črna in modra

In kdo ve , kateri je kateri in kdo je kdo

Gor in dol

In na koncu je le krog ' n krog niste slišali , da jebitka 
besedplakat nosilec jokala

Poslušaj sine , je dejalmož s pištolo

Tukaj je prostor za vas v notranjosti

" Mislim , da ne boš ya ubil , tako da, če daš 'em hiter 
kratek , oster, šok , jim ne bo še enkrat .Kopati ?Mislim, 
da je dobil rahlo off , ker bi si jaz mu Ker je premlatil -
sem ga udaril le enkrat !Bilo je lerazlika

Mnenja , ampak res ... mislim dober stroške načini ne nič 
narediti ti , kajne ? "

Navzdol in navzven

To ne more biti Pomagal que obstajaveliko od tega 
približno
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S , brez

In kdo bo zanikal , da je tisto, karspopadov je vse okoli ?

Odročen

To jenaporen dan

Imam stvari v mojih mislih za pomanjkanja ceno čaja in 
rezino "

Starec je umrl

Copyright © Pink Floyd

fragmenti

fragmenti i

Zaprta in izpostavljena v zamrznjenem severu staro list 
čaka curltemno oranžna svetlih tonih ogrevan odejo kot 
pozabljene duše , ki zahteva in dopušča hladno 
electrifying ohlapno spomin , ne na fiktivnih in 
eksistencialnih , zvok se širivroče svoboden si čas, ritem 
napadel me je in raziskati brez toplote vročo hladilno 
svet,vzdušje ni biloisto žogo zvitki v kotu poševno točko 
pod površino oceana , v notranjosti žgočim magme v 
džungliraziskovanja in navdušili omamljanje prosti čas in 
nimajo druge poti za povedati, da je besede, besede, 
vroče ali premrzlo , kot je res hladno mračno truplo , 
večno hladnovroče sanje o pomladi in doline ,reka brez 
smeha je upanjepohabljeno čakajo, da najdejo in 
pokazati, kaj se izmika in namiguje , da ustvarite počasi 
in pokazati, da si predstavljal samo brez roba in z 
ustrezno enačbo obravnava vse vroče vroče vprašanje je , 
tudi žgoče kitara zvok, ki vibrira sedežkultura, ki se je 
rodila sadove in več ali manj pretkani , ne da odvijete 
rešiti situacijo zdaj eksistencialno ustavljeni , ki jih je 
prizadela obolevnosti besed , ki posredujejo na gluhost 
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tišine , je dejal, bolj skrb za nego , ki zbujajo sum 
naneizrečeno , temvečučinkovito prenaša smer in 
pisanje.Celotna resnica je, da je resnica, med mislijo in 
akcijski način našli s pomočjo vedenja , ki ustvarjajo triki 
in manevre voznik sam , in glej predana iluziji smisel 
besede , ampak je pravilno rekel , ampak to je 
neverjetno, vsiobrazec ima temeljni akt čisti nesreči 
neprimernem glej rastejo in vedo, kaj storiti, situacijo , ki 
nima nobenega smisla lastnega opisu, vida ali pomenu , 
smo pogosto pravijo, da ne mislimo, in videli, kaj je 
znanje in se učiti odin drugi znaki za enako ali podobno , 
ali v obliki dodatnega grelca jeprimer poslanstva koli 
abstraktna občutek obliki ni bil realen v resnici prisotna 
kot enota , temveč združene razdrobljenosti svetu, ki je 
podoben in kot vedno imamo podobnostine pa njegov 
enako je lahkorazlog v ozadju in izgubil v svoji odtujenosti 
, tukaj jelik , ki ga način bivanja in občutek vroče utripa , 
ki prihajajo iz iste notranjosti lahko videti kot slikar obliko 
okvirja , kot ravnaarhitekt , niabsolutna končno razlog, da 
se na vsakem podreditve ali subverzijo domišljijo 
preprostega realnost , ki je prišel ven naravno wit in 
incisiveness nepomemben , ki ga nosi prihodnost , ki ima 
vse, kar je za čiščenje inrealnost trdega preteklosti 
nezavednoin v veliki meri izvaja v svojem Jeza izkušnjo 
besede , ki vedno domišlja, opustošeno slike tukaj 
jetrenutek ujeli pozornost pod pogojem, fragmenti Evo 
pridružizaveda , da ta napade me je pisanje , vsemogočna 
, ni jasno, kot ravnalinije na obzorju , kjersonce zaide in 
se skriva večplastna zaspal znašel pretepli , vendar nikoli 
žal za tam se ponovno rodil in je tako svetla , kot je 
bilosamo , kako bo sonce ohraniti našo svetlo in energična 
izkušnjo Torej, čekompleti v gibanju , kjer so vsi podatki , 
opisani za minimalno občutljivostjo šele zgodilo, in si 
zapomniti vsako besedo, z njenim pomenom in držati v 
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tišini potrpljenje , temno jasnovidnosti , ne pričakujemo , 
vendar ni zmanjšala nobenega racionalnega nagon , razen 
Iinvades'm ne pa jaz sam je zgrajen in ohranjanje stebrov 
se kot Ahil , vedno je prisoten v fiktivnem svetu , v 
katerem stoji , ne da bi kdorkoli pazite teh vohunov so me 
moje hvalnice slava ,kruto realnost samo 
toplotelokomotiva motorjev, ki to zelo noro in globoko 
potovanje v tunelu , morda ne boste nikoli videli 
notranjosti vašega tako temno z močjo podobe in svetlo 
konca , čakajo le na koncu, kaj nas motivira innas in 
nezlomljiv nekaj silo potisne kot fascináveis   kot nič 
zanesljivega , trdi , da pozna in nikoli ne naučijo bil na 
spletu, ki je razdeljeno , ampak se vračajo v spletnem 
obrazcu , je bilo težko in kot nesrečo v zgodbi , je 
bilagloboka shotda ga je ubil v zgodnjem otroštvu , 
osnovno sovraštvo , ampak nikoli ni ravnodušen do 
nekoga ali vašega uma ali katere koli osebe , tako da 
vinteligenten način povedal vsem , da smo vsa naša vsota 
, in prihaja več različnih in podobnih enakih ljudi ,v svoj 
prvotni značaj , v resnici pa jelutkovna katerega koli 
dejanja, indel, ki predstavlja potovanje izgubljen v vesolju 
črkeumetnost oblikovanja prostora bo lastnik smrti iz 
kateregakoli končne točke ,vrhunec je bil nikolikonec ,die 
zami nikoli ne zgodi le zgodi, da tisti, ki nas poznajo , ko 
umremo , in nikoli ne veš, da jebeseda, ki nima konca , 
temveč preprosta in domiselnamalce zapleteno , kot lisica 
, ki želi krme iz ogromnega lakote , kot je učenje , in 
vedno želeli vedeti več ,potem je ta vir dolgoživosti , 
nikoli ne veš, kaj se dogaja , in čeprav je bilo plezalec 
shranjene in se preselil v veri svoji gori , in meje , so 
lezačetek pečiniodnos mladih, odtehta katerikoli višini in 
ko smo šli dolin bomo videli, koliko smo že dosegli v 
zmagovalni samo vem,malo več biti in nikoli ne želite 
izgubiti in vse, kar smo lahko letijo na kateri koli točki v 
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vedno pade , ker se učijo leteti in si vse, a vsi delci so 
besede, ideje ,in misli .Globoko vodo tako globoko 
umetnost zavajanja namiguje na to temo ni 
prepričan,morje zraka in je videti kot če čarobno energijo 
lahkotnosti in sentimentalno embebecido in 
ternurentomalo več dodatka , ki prihaja iz ene nezmotljiv 
trenutku in nikoli nepremagljiv , sajnjegova zmaga je bil 
vedno njegov poraz in bolj se naučili samo, da jezguba 
ena bitka , v kateri nič ne reče in se počuti drsna okus 
tistega, ki je dal zmago , saj je dovolj , da se naučijo in se 
naučiti živeti z vsem, kar nas zavračajo.

ii fragmenti

Večplastna , potonila v daljavo enem stopnišču Škrgutati 
kovine korake čistilno krpo , vedro na tla , kvadratni 
marmorja , stene skupaj v štirih, ena kapljica , ki jo spusti 
pade in globoko , rahlo , nekdo razburkanadstropje dim 
luči, nemočni , ena zlepi površini žarek svetlobe, z 
učinkom v senci , reflecti- steklaobraz ,pogled na razbijejo 
, ena potapljanje, Wreck, pojavljajo boje , ki me je rešil iz 
zadušitve , noro,pobegnil in se izgubil med zvezdami in 
prazno brezno sicer v smislu odnosa , v polnosti trpljenja 
in se pred strahom , nato off klavirja na cesti spust muhe 
katran jeklavir na tla in se nato dotaknete prvi zvok ,prva 
slikazvok globoko odmeva puhlosti fin plavanjem v vodi , 
končno skoki gibanje vez mo in vse , ki diha in je vlekel 
za desvaneceste iluzije , je bil drugačen za trenutek v 
ocean profundez ,tekočine in soli pisanje brez barvnim 
svinčnikom , jeigralec v oddaji vrhunec strankedarilo , ki 
me veseli , pižame v posteljo,postelja vlije gazirane in 
drugačna , je bilaslika brez kulise , vse vdihavanju , 
spremembepercepcije , je bila očitna inpretvorba , brez 
solz , brez črte , brez pravil, brez nekaj manjka , vse v 
vsem ,zgodba, ki ne raste ne zdi , komaj govori in se 
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zavezuje , resnico , verige in ključavnice na vseh 
stranehfračo ,ciljno in je do presenečen kot puščica brez 
uporabe vozelpisno razlito , inkontinentnim , 
zamegljenega pisanje, nikoli off , vse, kar je videl, je želel 
, in ki je vedno želel imeti , in v ozadju ne bibitja , rezanje 
in valjanih grobo brado , eno brke , lase, en plus eno od 
vsakega obraza , pridih vsak plačilni nesposobnosti 
njegovega greha , njegovo brezčasnost doslej in Evo in 
samokrpo vsote

nato razširila v pesek, zemlja žago in je živel , odkar času 
potopa , vse ponos žari in se spustili na dno sveta priča 
preprosto pesem , da bo v zadovoljstvo nenadnega 
udarca ,vizija, vsi živimo realnost enega od drugega 
slutnja nečesa bi se zgodilo in bi uspelo krč sprostil in 
buden, se počutiš inpismo nikoli popoln sonet o 
samostojna rima , tekel en stavek , ki fazno , takokjer ne 
bi šel ven in kje smo bili brez vstopa v skladu s 
skrivnostno izginotje prašek v umazaniji pravega smisla v 
vseh domišljije iluzije potem eksplodirajo komet , in ta 
planet živi ni vedno sranje s sumom spletk osnove je 
nameščennačrt ne prekine nato absorbira slišal en glas 
inzavijanje pisma volka je zgodovina , popolnost uničenje 
je bilo vsebovano v raketa zvezdicami plaži je tako čudno 
, kar je bilo povedano in začnejo po stopnicah na 
potiprazna ena kapljica korak , natometal ograja je 
avtomatska in le eno nogo na reki , bosi in hladno , vsi , 
ki se ne zdi, da se je vse izgine in ne izgine.Vse 
univerzalni je , kot je, potem samo en jezik ,usta odprla 
žejen užitek na Evo poljub poljubiti in željo , grižljaj svoj   
videz , ko ste na potovanju vašega čolna ustaviš in 
opraviti z dejansko stvar , da ne prideje nerealno , 
ampakugibam , nos petiz vroče občutek , in muhe in 
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osvojiti Pluton , njeno srce kamen v ribniku ločeno 
življenjeportret ni vedno fotografirali glej norost bi imeli 
zdravo pamet je do točke, kjer jevse ustvaril insvoboden 
poljub čaka , da imajo, s silo obstajajo samo s 
prepričanjem , vedno vezano na srcu ,pripravljenost za 
črpanje inpretok zamišljatok v zaboj bile štiri stene 
invidez z žarilno nitko , brez razloga , ki čakajo na 
osvetlitev silo , ki je ni strah , ne zmaga ali izgubi , je 
želja po ustvarjanju in nejasno morje s čopičem slikati 
celotno abecedo z vsako barvo , svojo zlog inmoč , ki se 
zaključi v razpoloženju , da gredo in gredo in se 
prepustite , predvsem zgraditi grad v kamen pod slapom 
in reke v verigi prevzame vse spredaj, zgoraj, je imela 
nekaj v mislih , zelo drugačno od enaka inpreprosta 
pravljica potovanja,zvok virtuoznosti , da se ne vidi , 
ampak namazi potem plezal še prečko po lestvi še šel 
nazaj v vnaprej korak in levitating in samo eden poskuša 
plezati vsak korak v vašem podjetju in prepričan zraku 
predstavljate klavir , kilevo na makadamsko nadstropju 
imel le ključ , in ni bilo škoda, niti ni tožena stranka je 
bila , da imajo vero v enega vedno verjamejo razkriva 
življenje in se le za trenutek dišeče vroče pokrajine na 
morje sijaja videli boste , da ljubezen v mojem 
potopombila moja float moja ladja potaplja v sprani krpo, 
ki očistiklavir montiran na dnevno sobo, kjer nihče ni 
hotel biti in sem želel tam nato vnesite vrata je bil od 
vsega in nikoli ne predstavljate poglobiti , je bila željada 
ste v zanki srce in svoj   par , vse to črpanje in natoburno , 
je manj smiselno in v bombnem napadu zakona je že bil 
dogodek vojne za mir vsega skupaj z različnimi pomenu 
eno od poti in razširitev , kar obrnil inpo ptičje petje in 
navdušuje šele danes izvedela njegovo glasbo v besedilih 
, vse razporejene brez usklajujenaloga je bila , da bi na 
koncu in strah ne verjamejo in na koncu je ta potna vso 
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pot je bila že globoko padec na strehi ne vrne , 
oknopriprta in hladno , v temni akta v resnici nikoli ni 
zgodilo, vendar poročajo in to naj bi bil izumil misel , ki se 
pojavljajo bil vent samo , da je bila voda le sedež vašega 
poljubželjo samo za vas in igratiklavir del je bilnačrt na 
dotik vas opozoriti, da boste pridobili občutek za 
opozorilatopo rezilo jemočno pisanje , ki ne udari že čutiti 
izenačenosti v ohlapno zvezde ponoči potovanje na 
prihodnost , ki ne bo prišel , drugačna od preteklosti in 
sedanjostije bildržavni udar , je bilo samozgodba, ki vse 
oskrunjene in koncu, kaj je ostalo od Plutona , da samo 
napisati ljubezen eno srce med dvema stenama 
nemogoče , da skoči , kjer je okoli nič proč v odprtem 
krogukvadratnihpravokotne ena , da zaostritev vozel , 
otresite prah in videliklavir samo dotaknite usmiljenja in 
temno sobo s fotografiranega slike , roll filma, majhne 
slike v odtenkih fragmentov vidim, da si se odraža v delu 
, kjer je vsespoji , ker želim si , kar se odraža v moji 
podobi , edino tiogledalo okvir .

Skupno

Kako priti ven iz te bolečine, ki se pogreza in izostri , ki 
trpi zaradi bolečin eden in edini .To je bilo dovolj za videz 
brez ubijanja , razpravljati in vsak kaplje je odkritje slojno 
srca in nato oskrunjene pojavi trenutne znoret in moja 
zapestja in verige okrog impulz , ki se kaznuje z bolno 
dušo in temen prah , ki smobob - odmori po čutov in 
telesno bolj vseprisotno pare tega turbulentnega 
odtujenost koren duše se nahaja v eni labirint ,samo ste 
vlekli s trenutno potopljeno apatije drugega dneva , razbil 
verigo , ki me veže s sprostitvijoskoraj nujno trenutku , 
vsakdo pričakuje alegorijo življenja , ki se prevažajo 
bucolic trenutke.

Pekoč baklo, fulminará , tukaj jesijaj in prižge plamen, ki 
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gori za vas moje slabo srce ,svoboden konj čaka ukrotiti 
uživajo vse , kar čutim , saj se počutite, kot se počutiš v 
tem neskončnem časuki seka okoliško preteklosti in ki 
zaznamuje vsako življenje, da bi živel .

Naše srečanje mlatenje v čarovnijo , ki je samovidez vas 
in videli obličje vaše matere , občutek topline in nežnosti 
vso grenkobo le treba dvigniti samo me živeti in vedno 
pripravljen , da si umrl žgočem premikanje ustnicčutnost 
,pregleden sreča kot objem smislu čakajo, da bi živel na 
področju informacijskih tehnologij močnega sindikata 
posebej dobro vam želim , si želijo biti tako srečen kot 
petiz en vzrok , ki je posajen , spodbujati in 
krepitiprijateljstvonajplemenitejša ljubezninaredi moj 
srčni utrip svoj   tempo .

Oče je bilal očemagic moment večji učenja vedno upajo, 
da bodo večje ljubezni , da imajo večjo ljubezensko 
otroka samo radi otrok, mama je velikan vedno pozoren 
in inteligenten oče in sin, moj sin me eksplodira z 
veseljem senzacijo ,čustvo , naklonjenost , ljubezen in 
naklonjenost , jesila, ki nam namiguje na večno veselje , 
volje naklonjenosti, delitve , učni lekciji in zaradi tako 
prepolno sreče , da to, kar si želimo, da bo večno mlad 
vajenec v novice očeta.Ali misliš , da te ljubim , sem vam 
občutek , kot vsak trenutek tesnobevprašanje in lemalo , 
ker sem fascinas .Vaš svetlost je zame vednonavdušena, 
slika v okvirju , kjer , vendar ste obe cabemos 
vednonajlepše .Proč prišel preprost sončni vzhod , da 
samo misliš, da izpolnite kot me bogatijo , si nor res 
občutljivost

tear

Nekega dne je imelsolza bi se deponira v obrazu ni več 
chorares

111



Dream želel intenzivno dive zbudil sredi morja iz spanja , 
ki bo trajal let žice , sanjač mesečnik , noč duše , ki ob 
mrakufigura senci napade in prebudi temno čistega in 
surovi iluzije ,bolj večna wakein videli, kaj je globok 
spanec en dan tam - , da se zbudiš in verjamejo v mit 
ovedno sanjam , da bi dosegli in doseči samo še en kos , 
jeneskončno linijo z vezajem ...

par

Želeli poljub miren spanec , ki nas in željo življenja hromi 
več pa tudi ne želim vedetisladko v vas in vam povedati, 
dobre besede in osvežite bitje s stiskom srca mislite, da 
ste tesen, prepleteni in nikoli nevezanosemtok v venah , 
da vaše srce pumps'm dih zraka z lahkotnostjo in jasnosti 
nikoli ritmično trpi ali zlo beating'm kot deževnica in 
kamna v sand'm tvoje , tisti, ki se ne sname z lahkoto in 
vam savouring brez tebedokazati, tukaj sem pol v iskanju 
žepuvečplastna boot nevezano čakajo na kravato in 
kravato , ki nikoli ne razveljavite ker stečevelj mojega par 
imam kot ljubezen .

Lifetime

Vvečno obdržati tam gre dol in potem ne obstaja način, 
da se boriti , okoli njega ali manipulirati jeteror disidenta 
burble in dosegla vrhunec v eni točki stavkeum 
ustvarjanja, domišljije ali pa samo barve cvetoče sled 
zelenatone in tone , ki zgrabi življenje živeti in uspevati , 
tukaj jerezultat ste si vedno želeli poudariti , živi 
intenzivno

ljubezen

Evo hitro najde željo, da bi osvojila to dogaja in treskav v 
slanih morskih kamnov in prevlečeni globino in večplastna 
Evo stojnice
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Mrzlo, da vstopi v mirno plavanje in odvzete sem se 
znašel ukvarjajo z virom vode dobili do zahodne prehod 
na drugi strani nič , je težko samo nikoli tekalne enak 
korak in predujem naredi vaš srčni predvajanje glasbe , ki 
zahteva , da ga veter, morju in kopnem za zmago dovolj 
ljubiti .

Wall

Če bi se to zgodilo , ne bi vedel, piha hladno , bubbly 
ohlajeno oskrunjene um , in prodal dušo, čisto orožje brez 
sentimentalnosti način , vezano na organ , ki bo 
halucinirati in se ne bo nikoli več , kerduša ne razočara , 
obresti superiorizavendar je čista potem vidno razkriva 
zaprt krog , priprta sredstva tistemu z podrejanja iniluzija 
izhaja iz neizmernosti grmenje in vse se ustavi, kosvetlost 
učinka , ampakbolezen duha te potrebe telesa inzavestno 
nas potopi v brezno svojega lastnega bitja in levita , in je 
še vedno kot dodatek , ki moti razpoloženje in bolezni 
duha jetumor prenašal bolečine in kako malomarno , da 
je učinek ter vpliv na to, kdo je metrov insprehodsrečanje 
duše, duha ,telo razdelimo v življenje , kjer je vse faktorji 
nestabilnosti, ali zato, kertelo ne more imeti za rane 
starosti ali bolezni bolezni in potem to duh sebe in 
sebičnosti pridejo na naše volje , ampak povzroča 
motnjeduša in v tem vrhuncu razmišljajo aktov o duhu 
poškodovane in prekoračitve čista , močna trd kotstena 
ne more skočiti .

Pomislite

Tekočino vlijemo domišljijo, kap fascinacije eno 
potopljeno norosti in globoko podpira sporazumno s 
klapske tramovi inčarobno napade telo in 
prodrenezavedno zaveda sveta nastopov Evo dnevna 
postanelepota čistega dihanje ininfinity postane vidno 
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mejo med besedami in širi občutke in dejanja , ne da bi 
razmišljal spremeniti svoj   vzrok , da razmišljajo in si kdaj 
spraševali superiorize bitje , mislijo in delujejo spremeniti 
.

prijateljstvo

Twilight ob mraku videti vse dogaja v zavetišču stran od 
namišljenega sovražnika , bi sebitka prečkati premirje z 
mir uma , vrtenjem mir , je bilvečer , ki spadajo , in sem 
začel čutiti, da dotik , ki čuti mehko kožo boin večna 
energija čista prijateljstvo močnejše gesta ljubezni kot 
kateri koli strast ali ljubezen in ne glede nagnezdo ledotik 
palca in predstavljajte si, kaj se mu je zdelo , kot je in 
preživel verige vse energije .

Več o tem,

Oslepila in očara z razsutim sokom, mimogrede res 
mračno ali užaljen , ampak sedi v stanju alarmirati , brez 
najmanjšega občutka minimalizem kolesa Evo, celotno 
mesto , tako zmeden ali napačno razumejo , ne vem, če 
je bilo odločeno, vendar je vse smiselno vkopreprosto 
veselje, da pišete , da zahteva ni potrebna, če se to zgodi 
, ostane izgine in vse, kar je čutil in videl , ampak samo 
poglej , brati in pisati, razložiti , asimilirati učenje 
prometne in poučevanja , Gledih raste z vetrom ,in potem 
izginejo , letenje 7 morij poisando dejal omenjeni glej 
potopiti , je poglobilo , vsak prijatelj prijatelja , da 
prijatelj in nedeljiva , vendar ni viden jeopozorilo ,misel 
na talent , ki leti teče , teče in si predstavljam, da ne 
biampak vedno navzočnosti, se ponovno rodilen dan vsak 
misli, da samo zato, ker je že danes , zdaj jeprihodnost 
intežko pisanje uživanje preprost ogreje in predvsem 
ustvariti in si znova in znova nazaj na svoje mesto , s 
katerim nikolibi jo zapustil , ko pa je že pogled na uro 

114



prednostno prisotne pravočasnih in priča dejstva , se 
servisirajo in edinstven občutek zadovoljstva , ki prihaja s 
talino in tako normalno temnenje tako vsakdanja , in 
šelezgodaj inprebujanje intemno insvetlo čarobno noč in 
pragmatično je levitating in vesla čoln s severa , a 
predirljiv in Svetleč seveda je bila , da eni točki , z 
vračilom inmorje tako težko predstavljati, je bilo 
ogromnoin ogromno srd oceanov , tako da se ta nanaša 
na nezakonito potovanje brez gostitelja jekvadrat 
žogotrikotnik obrnil kot piramide sarkofaga uma 
neprebojna duše ... kot pozabljenega življenja, bo na 
mestu sliko lista , ki ne izsušinjena oskrba s peresom in 
pisanje našega planeta vsako anteno , satelitski ali enotna 
nit , ki vzdržuje stike z drugega planeta in potoval kot 
drevesa so rojeni veje in cvetje Gardener sije ves dan so 
kot sij vMoonlight se bo zgodilo, in nato še skok, 
pluspreskok , da viditeotrok rojen in še posebej gledal mu 
raste in se učiti in naučiti vse, kar vidite in preoblikuje 
dejanje , da je otrokova jezik mehko nadvlada koža otrok 
v odnosu dostarši in poučevanje zaradi dvojne opazovalke 
spregleda učenja in se učiti in vedeti, kot dvojčka , ki ima 
par , v katerem vzajemno učenje je veliko moj in vaš izziv 
bo rasla in se vedno učijo in vedo zelo živo .

Čutim trpljenje , ki mi preprečuje, da vidim, kot da bi bili 
resnično s primernim obnašanjem , ampak vedno kot sad 
clown'm lažen nasmeh , znotrajveselje ne ustreza zunanji 
občutek plovec , ki me naredi izven običajnega bi bilo 
potovanje in bivanje na točkikjer DISTA lasten pogled 
čutijo izjemno slabega korak , nenaraven pojav, ampak 
kotžival čuti divje Jeza in hitrost , začne smolika in ubija 
kot prirojena veljavi predestinate do neuspeha v času in 
vnaprej ter na izlet brez sledu , jeslika odvraten , 
sovražna in seveda pregrešno Evo prisego v višino 
temperature nebesa , prihaja veselo in mirno svež ognjič , 
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ki pravi, ustavi , cveti in raste , je to nasilen val je 
samoslab čas vseJeza , ki se je dosegel vrhunec in 
izboljšatinenadoma pustil ničesar, ali pa nič ne moti in 
najčistejša zagon vam pove, naredi hrup zraka in naj si 
mislim, da je vse bo zmagal , brez strahu , da bi kdaj ne 
učijo živeti s pastjo , ki sovražijo boste imeli neste v 
vašem človeškega sebe vidiš, da bo dobra dela , da boste 
zvezda na Zemlji spustimop vprašati , ki se dotikajo klavir 
, ker imam načrt, ne bomo nikoli dobili za zagon 
preprečuje te opravlja in muhe ravna in leti 
nadthundercloud jeveč dejavnikov pogoj , ki nas naredi v 
dežju heartbreaking razpisa in vlažne zemlje veder obraz 
obravnavi, se zdi, da imajo domneva brez arhitekturni 
inženiring v njeni moči , namiguje nafantastično ,realno 
nedosegljiva , ker imamo vsa pooblastila, da verjamemo , 
predvsem pa je biloobkroža steklo temno , ampak 
popolnoma prozorne dimljeni toni vrednosti so kot rože , 
da jim voda nenehno in kaj jeseme raste v mislih 
drugačen odenako kot vsi imamo želje in Jeza na dušo 
človeka poleg ustreznega napojMagic jestrm predor , v 
katerem vidi vstopsvetlobe in katere konec jeušla z vajeti 
iz dna jame vsi imamo čisto zasegli in usmrčen.

Glej, nihče ne zmaga v svojem svetu,predor je mimo 
vhoda v živo svetlobo in osvetljuje pot , ker tisto, kar 
imamo, ježivljenjska črta in da se je treba izvesti .

Ljubezen je utrpel globoke ljubezni čutil tudi 
pozabiti,spodnja polovica izgubila pokesal in je živel .

Maska , ki živijo na koncu, kako končati vse in konec , 
glej, vsekakor nič tako prepričan , da ima nič bolj 
negotovo vložekmajhen in neprekinjena črta na meji , ki 
ne predvidevaneskončna , tako kot imajo linije dve 
točkisunrise insamo neskončno samoobraz smrti prihaja 
počasi, kotdih vse čutil , samo zato, ker nikoli nisem videl 
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še obraz , ampak bi s tem prikrili temno .

Memory

Za vas trpel počutil si ti ljubil z vami živel nikoli ljubila 
drugega , ki je poljubil v ste videli v vas prišli v ljubezni, 
ki se boste spomnili vedno ne čuti toliko trpijo nič bolj 
pripravljeni umreti za vas, da preko mene za vas napisal , 
da sem trpel in umrl in nikoliza vas že kdaj počutil 
izgubljeno.

Ljubimec v danem trenutku zdelo daleč samo en dan 
stran od ljubezni je že kdo ljubimca .

Razmišljanja

Čakam na nekaj, rojen v ogledalu sem jaz in moj odsev 
odraža , kako dobro in ne le njena podoba je bila tudi ta 
preprost odsev brez ogledala prenaša .

Jasno noč na temni noči tako jasno, kot zori , kjer vogali 
po vašem čar postane kot pravi žvižganje ptica , ki leti in 
vsi želijo svobode.

pisanje

I ... invečje dobro , da imajo lahko pomembno vlogo in 
pisalo nepremagljiv predvsem stremijo le misli

Mimo

Umrl !Ja , to je bilzačetek koncazačetka Preobrat brez 
grenkobe , vendar brez nežnosti je bilo potovanje na 
nobene slike , in brez poguma ugovarjanajnižjo in najvišjo 
bil čas , da zapusti ali ostati na tem mestu , si predstavlja 
vse in ničobčasno je odšel , in odšel v skrajnem spodnjem 
delu , ki pravi, da se ne bojijo niti trepetajopotovanje 
mora vrniti ta svet potopi v globino lepote , da vse, kar 
sem imel , je vse in vsi , želim ničesar , za takrat, ko se 
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ničesar ne bo, da je tisto, kar sem mislil .

Abyss'm v prepad , kjer jerazkorakkonec .

Počakajte in je jahal dobro , želijo in želijo skakanje , 
preskakovanje in kajenje je hoja brez drsenja destination 
tesnobe spreminja s starostjo , čeprav vedno živijo v 
ansiosíssimo načinu čaka nekaj , smo vedno želijo nekaj , 
vse, kar je v nas stoji kot hote nehote.

ladder

Sedel sem equacionei , vendarrezultat ni bil blizu , 
dapričakuje , dol po stopnicah in dvigala med svetlobo in 
temo ter poostritev glejta hote drugo vajo pa , da so šli 
gor in počasi spuščal nikoli ne pada.

Sedež

Solza ,intuicija ali uničenje , da misel je lepapijača iz 
menz hladilnik in prinašajo na lokalni sedež in vse, kar 
dobi siti in veličasten obstoj .

Noče končati , ki se konča tako ona posluša besed čez 
videli to strašno kot zmagovalca spet ne želim iti , zato 
sem in sem kratko

Sol

Kaj se je dogajalo počutil razžalostila zori eno obleko , ki 
je prišel z mrakom živel , oživljena, in prerojeni sem 
bilmočan ned.

Prerojena v zaveso dima glejte, tam je bil rojen brez 
pergament dogodka glej, je bil kratkotrajen inploščo 
premakne stran in šele živeti drugo življenje za sliko je 
preprosto videti vsak trenutek v njegovo podobo in 
prerojeni

Iščete parfum ,vonj norost , norost mučenje misli brez 
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vseh nevezanega sorodnika ,srce sirota,bolečina ene 
ljubezni , ki jih tako veliko drugih, ki boli videz in ubije 
vodstvu želja in hrepenenje, samo trenutek jetokrat iz 
vaše misli , verjetno vsi obstajajo ne le kot uspešen sliko, 
vendar zaradi videza ali stanja duha ne umre v času 
vsega fizičnega obstoja in kar naenkrat je vse gre dol , ali 
lahko vodi .

Življenje umira

Med življenjem in smrtjo ?Joj !Odpuščanje , ki je bilo 
dano ?Očiten, ki nikoli ni ubil ?Vsakdo je zapustil živeti za 
trenutek .Vsi , brez izjeme , kakor hitro usodna , da bomo 
kmalu umrl in potem bomo živeli tako ,kontradiktorno 
smešno

vzvod

Dragi prijatelj ... pišem preveč ... ste šli ... moj mali 
prijatelj ... nocoj moja duša joče za vas ... !Vzemi moje 
srce priložnost ... prosim oprostite mi moj prijatelj ... 
moja svoboda stran ... izgubljen v nebesih ... Če ste bili 
sprejeti ... return'sa veselje ... tako tiho ... Silence ,pol-
smerna kdo umrl ... So odpuščena ... zadnje besede ...

Broken

Če izhlapi mi mojo dušo , ne bo nič ostati skrivnost plus 
naplavin , pozablja na fantazijo .Pojavile od prevrata 
plava brezdelja druge trenutku , zlasti .

Bodite

Zvok ,srce usta ,nežen dotik ,barva ene sanje za veselje v 
trenutku , obupan edinstven in navdihuje z ostrino brez 
razdalji brez mejne rezanje borbe , ki presegajo domišljijo 
, da bejba kri slikardeča in vneta z bolečino občutek , da 
nima sestavljanko , temveč realnost , vizijo .Kodrugo 
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dobil skupaj in verjamemo kot odobritelju in spodbujanje 
videz z obstojem , oporečnega , obrnil in vzpodbuditi .

Od vseh bolelo sem občutek, da sem sodijo nekoga brez 
strahu sočutja , noro , strasti in čisto dušo , brez tekoče 
vozlišču , vendar prepleteni in združeni , enosmerni , 
zadnje volje in imajo , inna koncu se nič ...

odsotnost

Če na dotik in si oglejte svet , bi bilo nečisto , brez 
občutljivosti na mute dotik , vsaj verjamem , da je nekdo 
presega moja realnost .Moja žalost je enostavno, kot vse 
sreče dosegljivega kot nedosegljiva .S čarovnijo , brez 
ironije v dan, ko si rekel , dotikajte se počutim , kako me 
gledaš, in videli, kdo sem, in ne tisto, kar bo poleg vas 
.Gorečo vžigalico pekoče bolečine v meni , ki se konča , 
ko vsi spali .Nikoli vas je , mimogrede, v tebi bodo rekli, 
da imate zato, ker si ga nikoli zapustil , in veš, da te 
ljubim in vedno te bodo imeli radi ...

 slika

Ljubim te bolj pogosto kot tiste, ki lahko moj srčni utrip 
...

I izdihnite | si vas navdihuje | isti zrak | ljubiti

Jaz sem vse barve slikati svoj   svet ...

  Za mene , za vas in za tiste, ki so mi všeč

en dan

Zasadil korenine v mojem srcu danes, to drevo

To se imenuje ljubezen za vedno življenje lahko raztrgana 
, ker živi v meni

Transformer
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Bleščeče ravnotežje moči , ki pretvarjajo realnost .

Električna plošča nadzoruje stališča in destinacij 
univerzalne moči .

Sunlight

Osvetljuje črevesja

Zamegliti zemeljsko naravo.

Vir svetlobe pade kot kapljic na terenu , ki je vir življenja 
in svetlobe .

Svetilnik

Neprestano iščejo nihalno gibanje anomalije .

električni

Glasni živci Blink s srčnim električnega toka .

elektromagnetno valovanje

Pridejo in gredo valov misli okoli kroga valov .

Električna energija

Teče skozi moje telo to tekočem , ki me pripelje do vala 
vezja

električni impulz

Jaz sem pretresel električnih impulzov način krožijo .

Svetloba resnice

Intenzivno sijeresnica , ko je odkril impulzom .

Blackout

Callan jes glasove mučil svetlo občutek, da .

sveča luč
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Zasveti v bolečinah

Nabrali stopljeno vosek.

Električni vrata

Odpri nežno dotika , ampak zapiranje ni časa , da začne.

Motorno kolo motorno žago

Rezati z živahnimi sovraštva korenin temne energije .

elektriko

Elektriko v svetlem dim zbistri spomin.

Elektromagnetna turbulence

Roj burnih neskončne electromagnetismos glavah .

ray electrifying

Kot naelektreno energijo žarka , ki paralizira um.

peklenski luči

Vsako bitje ima diabolični naelektrenost utripa .

Utripajoča

Utripajoče luči me muči

Prehod od neprekinjene verige .

dim luč

Neprosojne luči osvetljujejo nenavadna bitja v šibki 
svetlobi .

Električna Wire

Žice teče skozi mene telesne živahno energijo.

10 električni tokokrog
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Subo in napredovanje v 10. krogu in jenepodkupljivi 
izpada električne energije .

Električna padec

Električni padel na besedah   ekstazi in čustev .

light cut

Ostre in svetle odmevi ,

Sije luč vzbujajoči glasovno lomljenje .

lightning Dark

Utripa zamegliti Potepuški bitja z očesnim usmerjenosti.

fluorescence

Bloom in pade niti grom v vseh smereh in pomenov .

" Ofusculência "

Piercing strele zasenčiti drugega in izletniških občutki in 
pogledi .

žarenje

Seka loke globoko v duši , ki razpolagajo z elektrodo -
dinamične in žarnice šoke .

Electrocutáveis

Kot namig mi je razbijalo na Neusklajenosti občutkov , ki 
zahtevajo močno in odločno svetlobo.

Twilight odsotnost

Nežno ovijte me v visokih luči mojega bitja nežno 
navdušili s strelo .

Spomini

Absorbira dogovor o dočakat dan , jaz pripravljam , da 
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pridejo ven iz teme in moč svetlobe , bo distribuirati moč 
in energijo za celotno constelar skupnosti.

nevarne svetlobe

Ogrožajo teh prebolelih luči , ki nas muči in pusti 
predvideti nevarnost.

Nočna lučka

Ta luč , ki vas spremlja na bucolic trenutkih in ne morejo 
soočiti vas zastrašujejo v tajnosti .

rdeča luč

Intenzivno rdečo luč in blokiranje pospeševalnik živci .

Shock

Zarpares šok in kontaminanti umi brez impulzov up 
razširjenih .

Podjetje Svetloba

Osvetljena , kar se ne zgodi in ne podjetje čuti svetlobo .

Thunder

Thunder zmelje in razbijejo lačne zvoke užitka .

močna svetloba

Močne luči obsodijo z drugo življenje, da izobraževanje , 
ki ga glasove

rays

Kako močna in lacerating žarke , ki bi zadevala vezi 
nemogoče kravato .

dim luč

Zasenčila zavedanje, da prodrejo zajetno svetlobnih 
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žarkov .

svetloba

Intenzivno osvetlitev meglice črne luči

kozmično svetlobo

Kot prodoru in globokih kozmosa , ki odpravlja 
pozabljivost duše .

Moč svetlobe

Zdravilna moč svetlobe mi osvetljen Razlog filamenti v 
kožico obupa , sem hvaležen .Ta svetloba me je voden v 
smeri tekočega ekstazija vsakdanjega življenja , razsvetli 
me bolnega prihodnost in nesmiselno potem ja grom do 
klavne mene in utripa kot razkrito Dynamite smrtnim 
užitek .

Tako da pozdraviti s svetlobo in gibanje me je pozdravila 
in levo kalorij črevesje strogosti in natančnosti .Ne vem, 
če bo to luč prižge me nazadnje zato, ker se bojim, da 
ima ona nima svetlobe tek energije .Zato obstajata dva 
pola , dve energije ekstremi .In sem bil 
presenečen,pozitivno in zdravljenje in nečrno in preganja 
.Ta svetloba prihaja od jasnosti čustev in racionalnosti 
takojšnji in impulzivno mraku , brez prehodnih in 
nepreglednih čutil , ni vgrajeni čustva ali pribil .Svetloba 
je močna, intenzivna in gorijo vse svoje žarke o tem, kdo 
temu nasprotuje , se pridružite svetlobe za čute .

Tam ne bo impulziven energijo in moč , zgrabi talent 
imate in moč, kot oster modri žarek in ventilaste 
vročinskih oblivov izkušenih in ni zlonamerna in prodorne 
misli , ki nas Žrtvovati kot sence, brez svetlobe , da 
nahrani .Torej, želim povedati, da je luč v tebi in je 
grmenje , nevihte , energija in svetloba , v bistvu jasno, 
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svetlo in čisto v svoji najbolj primitivne oblikeogenj, tako 
da je ogenj , ki nas križi in nas hrani in včasih nas gori , 
življenje jeprehodne in nasprotniki luči zoper samega 
razloga ali pomenu energije, ki nam dajejo moč in 
vitalnost prenašati svoje rahel šok in brez uporabe sile , ki 
sramoto in našli izgovore vzroke njihove udeležbe , ni 
svetlobe , brez energije in vse ima energijo ,vse ima svojo 
svetlobo in gibanje in tok , da se sama počutje , 
zastrašujoče in pogosto nas sooči s čudno cenah, ki ne 
razumejo , ker niso diriment ne upajo spopad z drugo 
energijo , ampak se skušajo pogasiti svojo luč , toda 
onaje prisotna in kako jo je pokazala infiltrira čutila vida 
in nam pokaže, jasnost misli skozi tišino časov in je tiho , 
kot da se strdi pogled in uživajo Inglorious invalidnosti , ki 
jih drugi prebrodijo negativnih ali pozitivnih 
energij.Vendar pa jedejstvo, da jesvetlo modra ray 
zastrašujoče , vendar se strinja, da je energija , ki jo , če 
želite, da nosijo in da je hitrost svetlobe ,takojšnje , 
drugi, v delčku časa , inčas je trenutna zato ne bo prišlo 
do zmanjšanjaokvir nitinajbolj smešno obnašanje , saj 
ima vsakdo pravico do energije , pozitiven ali negativen 
učinek.Imajo lacerating učinek črne Faíska zgodi v 
nevtralnem polu prištevnosti in norosti opravlja živahno 
energije in lačni za užitek in svetila , zato vam svetujem, 
da uporabite svoje lastne energije , ki se doseže s 
svetlobo in esbaterá pekoč nasmeh kot pepel ,odvzame 
toploto , ampak iz sebe , ko meša .Drugega kvadranta 
imajo Blue Ray z nemoteno misli božiča in poudaril drevo 
luči , ki nas vodijo do odvračanja .Blue Ray pozna svojo 
pot , smer , smernice in sodba ima za oblikovanje 
energijo in fotonov , morebitne kratke stike , temveč 
živahen in impulzivno vedno potuje s hitrostjo svetlobe , 
vendar ne blue ray .To je ta prehod energije s 
pragmatičnim energije , vendar ne Ponesen obstrukcijske 
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ki nam preprečuje, živi posnetek , grmenje premešamo in 
vidno vpliva na zvočni val , ki proizvaja nadzvočne hitrosti 
pa ni tako močan soočajo .Kot neposredni konfrontaciji in 
preobremenjeni s svetlimi ljudi zgostitev neprosojna luči, 
ki izkrivljajo , kaj je resnično in zdi nerealna , vendar pa 
fiktivne luči tudi , da jemoč svetlobe domišljije .

 Blue Ray

Besen Blue Ray vdre me je neverjetno energijo , ki teče v 
umazane pore predsodkov in nestrpnosti , ki bo to modro 
udara strele .

Laserska svetloba

Ta laserska svetloba prodira in nevidno prodira vnevidno 
in neopažena.To jepsihično in mojster svetlobe v 
predpostavkah, ki niso povezane z križišču lastnih 
psihičnih .Neopazne in neškodljive vzroki prek njenega 
sesanjem snopa misli in predsodkov s strupom za lastno 
strup in njen protistrup .

Strešni light

Ta dim prežema luč tajnih agentov mind krpe spominov 
razveljavi, v ohlapnih vodij smer in ukrepanje , ukrepa , 
ki motorja , ki hladi korak sebe misli počasi in 
neusklajeno massificador ously .Piercing v prostem času 
je navdušen in distribuira možgane in vznemirljive luči 
Deambulante električnima dražljaje .

Ti spomini , ki so svetleče podstrešje večno in nekateri so 
vedno odprta ali zaprta v skrinje .

lightning

Toplote in potemni in postane negibno in tiho, vendar je 
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obseg in hrup , ko se to zgodi , je sape in prepričljivo , da 
okuži bes živeti in biti prisoten med drugim luči in 
osvetlitev ali celo preprosti vladalo bežen temi vzdihi in 
odmoriveč Elektrilizirane tišina .To strele počisti svojo 
vest , zaznamovan z izdajo zgovorna in stoka, da se obori 
akcijski negligenciador občutek lastnine je priložnost v 
času padla še strele na tem svetu .Svetlo siv pepel , ki 
zaznamujejo toploto divje in močne likalniki 
samopretepene ste okuženi z zadnje svetlo sivi in   povsod 
prihodnosti , da ne pozabimo in da uporu .Razrežejo 
spodbuda za trenutek in se širi počasi wrenching in 
effusively vam pove vas nadzoruje in vas vrže v vodnjaku 
svetlobe, ki se utaplja v spomin inkontinentnim besed in 
polivanje vaše žeja za svetlobo.V Hrup so tli žerjavica 
magnetnega telesa, ki piska in utripa v svojem srcu 
gorečo z željo po nečem , možatega in moško ali žensko 
in čutno , potem , ta dvojni napad vam karakter kot 
dvojni osebnosti, ki ni prinesel niti za eno stran alina 
drugega .Ti svetlo siva toplotetemno inneresno in imajo v 
svoji toplotno zaščito dežja in požrl , da širjenje preko 
celin in brezčasno vesolje .

V luči užitka

Ta svetloba, ki vdira in nam daje vpogled v razkošno in 
nas pripelje do nešteto užitkov depresiven in anksioznost 
kemije sedeči užitek, ne pa skorjo , vendar natisnjena v 
naivnih tujih obrazih užitka , ki osvetljujejo počutje ali 
občutek ali čustvo.Čustvo, ki se počutite veselje jarek in 
sije in blaži krče , ki jih presegajo užitek čutiti , ta 
presežek , ki nas preusmeri na druge čute in užitkov 
.Rojstvo užitka razvija in vire o odvisnosti , ki ne bodo 
skrčile in se ne premika, in v nasprotju v noro veselje 
zanikanja las.
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Hypnotic luč

Groping čutiti v obraz lahkih hipnotičnih čustev prič , ki 
obljubljajo željo zasvojenosti da svetloba , ki nas vodi k 
racionalizaciji in verjamem, da je luč .Za to smo nagnjeni 
brez kredita in brez dolga , mirujoči kot hipnotičen 
življenja transcendentne bitij, ki se prepustite hipnotičnih 
virov užitka .Razvade , da ti rave las in obrvi naloženo 
skromnost in brezdelja .Transcendentno to svetlobo, ki 
nas vodi do novih izzivov v isti misli drugačne reakcije , ti 
nor in čiste reakcije, s katerimi se sooča čisto željo, da bi 
imel luč v njegovi moči, da se napaja z njo in ohlapne 
kamni , ki pridejo skupaj kot glino v pogonogrevanje .

svetloba

Intenzivno je , da svetloba razdeli med odtujenem 
organov gibanju in niha med dvema preprostih načinov , 
da vam polepšajo , vendar brez oskrbe z električno 
energijo , je samostojen in ostane v žalosti in 
zaskrbljenost sistemskega hipnoze , ki neguje in razvija 
.Ampak zavestno jeintenzivno luč ugasne in samostojno 
prenaša enake pristojnosti off .

psychedelic thunder

Psychedelic prepletajo v hrup grom pogumen , da je 
podpora in krepitev nenormalnost , ki izhaja iz dejstva, da 
smo ureja ta trovoa- psihedelični .No tu je oddaja 
koherentno svetlobo brez pooblastil ali lestvic , ki bi bila 
lepretveza za anomalije črne groma , da kletke in 
godrnjanje v čudna in globok občutek vzroka absorbance 
saj ugasne , obseg in potezene da bivsaj skrivnostna , 
navidezno svet psihedeličnih luči trpljenje jim je , če 
želite, da prelisičiti , ali uživajte radosti zamaknjenih 
barvana posegal poševnih barvah stoječih , ki ne želijo 
ustvariti ali zgolj odpustek .Prežeta z duhom misli drobci 
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razdrobljenih resnici so tisti, ki si predstavljam drug svet , 
stran od motenj , ki nam dražijo kot takrat, ko smo se 
opraska oči , ali pa preprosto utripati .To gibanje odtujeni 
druga gibanja, žari in spray oddaljenih in pozablja misli na 
preprosto dejstvo , da sozasedena ali vročičen .Thunder je 
psychedelic in odganja duhove brez njih manifestirati , saj 
obstaja , jevzporedna resničnost govoric in 
nepopustljivosti kot pošasti , in nihče tu poje nenavadne 
osebnosti in psevdonimov preexisting čeprav dejansko 
obstaja .Zato vse, kar je nerealno ima brezčasno zgodbo , 
ampak ima vse , strah , strah, da deports v horizont 5 
dimenzij, polígonas in ravnih , vendar ni verjetno, ali celo 
predmet kakršnih koli lastnost , ta lastnost je, da 
hemisferiin transcendentno apoteoza mislil .Ni rože ali 
raste v žarilnih abstraktnih idej , zakaj , da znaki so rojeni 
impulzi kdaj videl , in okrašena , gibanja umetnih in 
primernosti za trenutek , ampak vse, kar je ozavestiti in 
minimalno izračuna .Ne izračuni grom je resnična in 
nepredvidljiva , da obstajaresnična spontanost , da je 
nesmiselno razmišljati o kateri koli drug vir energije 
Psychedelic .Zmleti in grind glave Davno in ima 
desvanecestes v rumenih listov in pojedo bibliófagos in 
brez vztrajnosti ustrahovati zastarelo spomin in je 
ponarejeno in da njen ukrep .Obdan z merilnimi 
napravami, ki jih pozdravljamo rotulantes Abyssinians in 
smeh ob grmenju od abesinske .Glede na preteklost 
prigovarjati , da tisti, ki živijo v luči preteklosti , tiste, ki 
umirajo od tistega napadel vidnejšimi nebesna telesa v 
resnici zgodilo ,takojšnja .Ampak vse je svetla vprašanja , 
bolj ali manj svetli luči , vendar so sevanje , ki niso 
združljive s preteklostjo , tudiprejšnje mo- ment .Pretekli 
luči in s tem oddajajo škodljivih sevanj , vendar ne 
zasenčijo vsako svetlobno in sevalno svetlobo, ki želi, da 
se vname v vsakem trenutku , gibalne ali trenutek .Za 
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preteklost seka s sedanjostjo , v tem trenutku , zagon , 
drugi ali del , vendar ne vpliva na njeno energetsko moč 
ali njeno svetilnost .Zato smo vedno v času, za močne in 
jasne luči ekstazija toka , ki bi zmanjšala veter v obraz 
užitkov do takrat odvzeli obračanje nameni okoli užitek 
delaš svetlobo ali razsvetljeno bitje , ker tisto, kar šteje, 
je gotovo, jemoč alinapetost intenziven tok, ki sproži 
električni impulz , ki jih preprosto veseli, da glede na 
njeno preteklost , manj intenzivno svetlobo , sevanjem iz 
preteklih življenj , vendar to ne vodijo načela svetlobe 
sprožisvetloba gibanje pulza razgalila , živeldrugi 
posnetek , samopreprosto klik in pripravljen sestavljena v 
grenko svetlobo in poglej nevarne in gorečih poglede o 
zavisti in sovraštva , ki preprosto plazijo okrog luči 
preteklosti in oklepajo nebesnih teles z obsevanjem .No 
sevanje je sevanje , in to je onesnaženje , tako da ni nič 
močnejša od svetlobe vašo svetlobo v času , v vsakem 
trenutku z vsemi veljavnimi brez sevanja , ker nobena 
svetloba je močnejši od drugega, je tostvar sevanjain ni 
prišel k meni s temi prirojenih luči , ker vsak ima svojo 
magično svetlobo, žejno voljo in domišljijo in čistega 
energetskega razvoja in ustvarjanja .Svetloba čarovnija, 
ki ima barve v svetlobi , ki se odraža v odtenkih rumene 
sončne energije .V resnici ni veliko svetlobe , obstaja le 
ostanek in uravnotežen obstoj žarišč objektivizirati , kar 
ne odgovarja za gledanje .Tako da ni realno, jeplod 
močan žarek , ki namiguje , da se zavedamo .Ampak 
žarki , kaj je zavest ?Kaj je v resnici zavestno ali 
nezavedno loovira, ki se bo verjetno uresničilo za veliko 
občutka storiti in razumeti, da je vse vodil za zdaj ni .Ta 
gniloba uresničijo vnaprejšnje pregrado in pravijo, da so 
nepremagljive tokovi , čeprav v resnici ni prave ovire .Vse 
je tako imaginarno in realno ali nerealno vsi živimo v 
istem toku iluzij , sedeža drugih alkoholnih pijač, ki ne 
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vplivajo na nas v resnici , saj je , ali res ni ovira med željo 
in glede nanezavedno vedno prisotni vzavesti inkaj - si 
pridržujemo sebi , ker verjamemo v verigah , vendar tudi 
tu ni tokovi ali impulzi , vendar obstajajo namišljene 
vesoljsko nebeška bitja, ki živijo , kot piše v luči 
preteklosti , z večino , da je odločilo, da jelahka , da 
imajo močali ukrep , potem pa spet , ki so jih motijo   luči , 
nelahka ne igrajo opombe na svetlobo in je pogled na 
njen izklop .

naravna svetloba

Povsem naravno je , da je to jasno in naravna svetloba 
naravno, da ustreza .Neskladnosti , stisko , konflikt , ki 
služijo zgolj kot odpustke akumulator odnos in problemi 
pri zavesti , vendar ne tako globoko kot so naravne.Med 
naravne svetlobe in je minimalen šok, nato pa, da nam 
jenaravno obdaja in nam daje občutek na enostavnost in 
tiho , ker je vse normalno in naravno.Zrak , naravno 
veselje , ki nas obdaja, da trkanje in zbeži in še posebej 
ganljiva , nežen dotik , za tiste, ki radi puder lahkotnosti .

Lučka jedrske energije

Močan vir energije izžareva nas spreminja , psihološke 
spremembe, ki pa menijo , da jih je prizadela ta jedrske 
energije .Ta živahna svetloba energije raste svetlo vpliv 
transcendentno bitje mutacij in da v resnici ne trpijo , 
ampak kot nampav pronica impulze zasegli in da nas 
vodijo k ukrepanju.Boost to dinamičen in jasen 
eksplozivno sevanja .Zato imamo vrhunec v svoji 
energetski veljati , bo jedrskimi snovmi popravile in 
strnitev svetlobo nemogoče neuravnoteženost , saj 
jesinonim za preoblikovanje sil .In nič močnejši kot pa ta 
sprememba , ki nas postavlja in nas okrepi o sevanju .
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psihotropne luči

Kot po čudežu ali harmonije so zemljišča in plavajo in 
premagati te psihotropne luči krila , ki nas očara in 
izmenjavo realnost biti kot dobro željo , vendar je upal, za 
slabo znamenje , ko smo se vrnili v ta svet , kjer so čas 
stroj nam jemljeresnična razsežnost in nas popelje v svet 
fantazije , neresnični ali užitkov .Zato obstaja še tretja 
dimenzija senzorične aktivnosti in temne energije , 
gledano iz perspektive drugega noro ga zlovešče realnosti 
za dovajanje kisika in pretoka psihotropne luči širi v 
različnih perspektiv in seksapilna dimenzij in da excel 
tisti, ki ohranijo v občasnih epizod.Nič nasprotja med 
razmeram v svetu in luči , ali zato, ker je že po naravi so 
lučke .

Thunder

Kot grenak razkol in sijoča   , infuriates grmenje , ki hrani 
zemljo preživele amórfica in pregleden svetlobo.Begunci v 
nebesnih teles grenkobe se izkaže, neobvladljivo jezo 
potencira s tem lava luči in moči .Burns in krmo luč bitja , 
ki omogoča vdor v teh neugodnih izpadi električne 
energije v temi odsotnega svetlobe in zahrbten moči, in 
da pušča acalorar jih magma energije grom in krepi srečo 
svetlobe .Sreča svetlobnih snopov neznačilne bitij biti .

generator

Ljubezen generator , generator in ljubezen !

Kaj goriva to ne virtualni mesenih želja in ta čustvena vez 
pregledno poljubi in žejen za nekaj bistvenega za razvoj 
čustvene energije in električnih povezav .Ta generator 
dobavlja ego in osebnosti s skritimi obrazi v vsakdanjem 
zastopanosti pri sprejemanju zajtrk ali večerjo , ali vodo , 
ki hrani energijo dan dan za .Ni maske ali lacerating misli, 
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nas enquadramo v resnici energijo ljubezni ali ljubezen 
electrifying energije in visoko piercing in predstavnik 
izgleda ljubezen in osamljenost , ki živi krmijo s kablom , 
ki nikoli ne izklopi , je nepodkupljivi moč , vendarres , za 
vedno !Vedno electrifying željo pogledati žejen in nekaj 
potrpljenja izumil monotonost dan in poševne ploskve , ki 
predstavljajo nič v električni mediju so ohlapne žice 
.Stopiti v domišljiji prirojene motorja in pionir realnosti , 
vendar z zaduši trenutni kontakt.Kontakt bistvenega 
pomena za življenje motorja , motorna to lahko soglasno 
realnost in ne sme biti prisoten, vendar pozablja drugih 
realnosti skoraj neopazne za zavestno željo , vendar je 
tam !Tam je vedno prisotna v smislu takojšnjo možnost , 
da mediji ne more biti vodena , ampak drsi v generatorju 
misli media ljubezenskih in razpoložljivih sredstev ;o 
ljubezni generator je vedno na preži in vseh drugih ne-
virtualnem okolju in nadzoruje to zelo počutje komu , 
potem ne morejo sami odprodala od užitka , ki ga ustvari 
, in razmnoževati v teh vedno prisotni obrazi duše kosa si 
vedno želeli , da bo zadušila.Za to ne more prodati vsak 
kos energije , kot je energija ena in multikulturno v 
smislu zadovoljstva , zadovoljstvo , da razvija različne 
realnosti , ker smo virtualno in imaginarno , le v 
prisotnosti drugih ali na ogledalu skril novega 
regulativnega energijoduh energije nevtronov , da so to 
prave živali svetlobe .Dragons prižgejo lahko prižgejo !

Električna energija

Ta tok, ki teče skozi nas in revitalizira dan nam daje moč 
in mimiko bleščeče in Potepuški bitja , ja !Pohodniki , saj 
je lahkosila svetlobe ali bolniškim in ozdravljenega 
zatiranja , ki žalijo na dualistično in zatiralski realnosti.Ne 
abatas o tem trenutnih negativnih polov razraščati po 
podzavesti in zmanjšujejo globoko bolečino kritičnega in 
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opozicijske osebnosti , ki jih hrani raje transcendentna 
realnost in pozitivnosti protivirusnih kemične in kemične 
napajalnih tokokrogov duhu inovacij in dosežek , dosežek 
teki ni prenosljiva , kot ustreza Ridas divji podajalniki ni 
užitek , ampak vleče um magnetnih valov mišljenja in 
prenos tega.Prenos misli je resnična in namagnetenje in 
razvija vezij in nihče ne more zanikati, ti krogi imajo 
sedanje namaze v brezčasni zraku občutkov in užitkov 
zatiranih , ker smo vsi začeli beta - blokatorjev zunanjih 
virov energije , ampak da okrepi našo žejo po življenju .Ti 
impulzi torej vplivajo na naše razmišljanje in včasih se 
zgodi, ali pa razvijejo spore v misli , ampak to lahko 
prinese električno srečo , da se borazburjenje vrata vodijo 
na zunanjo realnost.

modra svetloba

Sproži močna čustva modra svetloba prehaja mostove in 
stopnice in infiltrira moč čustev , ki hrani in razvija ta 
potencialni duhovit .Pozdravlja ultra občutljivo tramovi 
lepoto preglednosti zgovornim prijateljstvo , ki iščejomalo 
bolj modro , močnejši , bolj intenzivna in se razvija v 
podjetju ozvezdij z globoke posledice in občutek 
odtujenosti v tem prizemno val .Ta moč vpliva na poševni 
umi oropani občutek , ki živijo v odtenkih modre , 
turkizne , ki vplivajo na globoko in trajno prijateljstvo , pa 
sam nosi čarobne žarke norosti in ljubitelje slast redke 
lepote in tonika modro.Navoj intenzivnosti mrak ona 
razvija in prenaša energijo in toplo zaščitno zla in 
navdušuje s agonija in tišini , ne, nemaska   , ki se izmika 
in nas namiguje na abstraktnega mišljenja , da je 
precejmočna modra svetloba in ojačevanjerealni in 
imaginarni užitek, vendar to vpliva , in ki jo je vedno 
vpliva na premikanje in zmanjkalo omejitve za notranjo in 
trajno prijateljstvo .Ona se zaljubi in kako , da oropani 
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razuma , temveč služijo hrano čustev , prihaja in prinaša 
užitek in poželenje navdušuje , da je veselje kalorij in 
vdira v vse in jeblaznost razburjenje s to modro svetlobo , 
ki leži navzdol in kotali abrochakopičenje energije , ki 
tanjšajo s časom , vendar to ne izginejo v to prihodnost , 
to se vedno predstavi to zaščitno svetlobo, ki ne pusti 
nam razvijajo raven neobvladljive svetlo užitka .

napajalni kabel

Živahno površjem tesnobe teče preko organov preko 
električnih kablov upanje hranilnice in nekaj novega in 
neverjetno , da zapusti statične premike , vendar s hitrim 
in iluzijah .Paraliziran motion ,napetost naraste pri 
oblikovanju in dejansko kontrolirajo in merijo premike 
navzdol po stopnicah misli , ki nas veže med seboj.Je ta 
lestev misli, ki smo jih opredelijo vedenja, obrazov in 
gibanja in okvir smo za spust in vzpon na trenutke 
življenja ,luč viritekočih stopnic brez postanka vas popelje 
do norosti realnosti , ki prevladuje v sek.Xxi , energija, 
magic, kostume , vse z očitnimi harmonij , vendar pazi na 
stopnice , ne bodo vsitekočih stopnic življenja , obstajajo 
bitja, ki se vzpenjajo po stopnicah , ki se dvigajo in 
predvsem nekdo podpira , ali je to dovolj , ali je 
tostvarravnotežje.Ravnotežje moči je bistvena za 
ravnovesje gibanja in pade in dvigne na ravni vsakega 
bitja , ne pa vsi zaslužijo , da gredo dol , ali nas podpirajo 
na vzpenjanja , trud in vztrajnost je ključ , nato pa 
dvignite se z duhom žrtvovanja ,brez poškodbe ali 
postankov in ona vas bom v luči bitja razmišljanja .Ne 
izravnavo zunanjih sil , ki lahko dajo , koraki so trdna in 
krmijo s kabli upanja prišli na najpomembnejšem 
električnega kabla cikel življenja, energijo , ki hrani 
zemljo .
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šumeče svetlobe

Cai in burble , razredčili in širi v luči razvejane 
nepremagljivo željo , da je iluzija, šumeče izgleda vse 
luči, ki pa sesulo , ko se soočajo z zunanjo resničnostjo 
.Obdarjen z zlobo in ponarejenem občasna norost šumeče 
želje kot ljubezen širi in onesnažuje , zaseda vse misli in 
dovoliti, da dominirajo in biti dominantna , jeizmenjava 
poživljajočo energijo , se burno vratu , ki gre,svetlobna 
vsebina je tam.

Lit nebo

Nič močnejša od želje , da se doseže popolno ravnotežje 
vedrim nebom , kot so zvezde , ki vam življenje in se 
preselijo misli in ideje ali celo želje do betona .Nič ni 
lepšega kot nebo prižgala constelares energije, da se 
pritoži na stalni interakciji med zvezdami , in moč zvezd 
je edinstvena , kot sem rekel, nič močnejši kot duše z 
osvetljeno nebo volje in želje po spremembah in 
interakcije ter na dotikStars Magnetizovati misli .

Možganov z energijo

Straši me , kako energije izginili v dimu brez plamena , 
torej ne želijo razlagati COS realnost sljudo .Razočaran 
sem , ko so vitalne energije zatreti z nastanitvijo in 
kristalizacija čustev je nedvomnomaska   politične 
korektnosti .O duša čiste energije vas preobrazi v magijo 
in muhe umi , ki nimajo impulznega toka resničnih 
dejstev in spreminjanja stvari se spreminjajo korake in 
ciklov , za katere vse prenese in razvoj , vendar nikoli na 
način, strahu inse sofridão čustva .Osvobodite se in se širi 
trpite in predvsemmutacija življenja , to spremembo , ki 
nas žene .

Svetloba življenja
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Potopljena norost strasti .Zakaj nagonsko ljubezen in 
želite biti ljubljen strasti in razočaranja odpirajo več iluzij 
.Zaslepljeni in ljubezen me osredotočiti in se osredotočiti 
na celotnem metodologiji ljubezni do resnice , ki predre 
vsako laž .Naked na področju konkurenčne ljubljenega se 
soočamo pravo identiteto pa , da bi ljubil nas 
zahtevagloboko vesti o tem, zakaj se je ljubil , in še tam 
jepotrebno dihotomijo dobrih željah vračal in ljubim, se 
domneva, ta dialektika1 + 1 = 1 , ko je logično, eden ne 
more uživati   ničesar.Zato je logično, 1 + 1 = 2 , pravilno, 
vendarravnanje ne bo produktivna , čerezultat nitehnično 
tie stališča in vrednote in vedenje na splošno , tako da 
potem jezdružena položaj sredi ljubljenja .Razume in je to 
res edini vir užitka , ali pa mora biti individualisti ali drug 
ukrep, ki je mišljen tožbo kot resnično svobodo .No, 
nisem živel dovolj za premagovanje naslednje korake , 
logično ali nelogično bo merilo za mnoge od vas , želim 
biti popolnoma prepričani , da si predstavljam, mi rit od 
časa do časa , in danes je komaj oslikot na primer , da so 
precej umetne osli , ki varajo , vendar je resnično um 
pojavi včasih v tej vlogi , da svoje lastne zaključke .Nisem 
tukaj , da slučajno o follies imajo strahove , in odnosi, ki 
ne omogočajo , saj noro le v določenih okoliščinah in 
kadar presojajo drugi, torej je pogosto odvisno od " 
habitat " .Preusmerjanje nekaj te obrazložitve pa želim 
povedati, da sem nor , predvidevam, da je bilo všeč 
veliko ljudi in s tem nismo nikoli zadovoljni , želimo več 
ljubezni , in še in še ... zakaj toliko ljubeč ambicije , kot 
sem postavil vprašanje.Retreat rekel naslednje, vsi so 
brezplačni , da se zavežejo neumnosti v ljubezni , smo 
ranljivi in pogosto manipulira.Želimo verjeti, da je res , da 
je ljubezen , zakaj, zato, ker smo bili ljubljeni , da je 
občutek, da vzbuja čustva in sproži modrost življenja 
,dejanje ljubezni in jasno posredujejo , da je ljubezen in 
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spontano , želim povedati , ker imam pravico biti 
ljubljenker potem ljubezen med seboj in daje luč življenja 
skozi eno truda in smeri na poti, brez solz in 
bolečine.Uživajte v čudovito bitje , ki vam predstavlja 
največjo energetsko staršev .Uprizoritve svetlobnih 
žarkov , ki osvetljujejo v Osončju sama , verjemi mi 
.Nikoli na obzorju ujame svetlobo ljubezni , saj se širi s 
stikom , revitalizacijo spodbuditi te energije .In ne raste 
inenačba 1 + 1 + 1 + 1 + ..... = plus neskončnost 
.Noljubeč polje za magnetne sile , zapeljivo sile in 
pritegnili željo, da bi vedeli , in izpolnjujejo želje ali pa 
preprosto uživate .

energetski združenja

Svetloba : toplota : ne : moč : segregacija : saliva : kiss : 
Delitev : občutek : joy : party: Rojstni dan : Rojstni dan : 
Starost: starost : potrpežljivost : vztrajnost : Conquest : 
žrtvovanje : Pain : Healing : Medical : Zdravje: Vitality : 
Energija :moč : impotenca : frustracije , žalosti : Izguba : 
vrtoglavica : omotico : crazy : crazy : bolnišnica : 
bolnišnica: odvzem : želja : želja : Kupim : win : win : 
Battle : vojna : smrt , izguba Izginotje : no : osamljenost 
: razmišljanje :Oblikovanje : izum : laž : krutost : 
nemoralno : kazen : kazen : ukor , fino : Policija: zaščita 
: varnost: stabilnost: stanje : neravnovesje : nenormalno 
: bolezen : psihiatrija : help : zdravljenje: klinični : 
injekcija : nurse : morfin : Drug :iluzija : razočaranje : 
anksioznost živčnost : Napetost: boj : boj : Fighter : 
Zmagovalec : dirka : natečaj : adrenalin : strah : strah : 
dvom : vprašanje: vprašanje : odgovor : vprašanje: 
radovednost , obresti ;zadovoljstvo , veselje : Orgazem : 
občutek : vestna : odgovornost : kriv : kriv : nedolžen : 
Brezplačno : svoboda : pravica: poštenost : resnico , 
iskrenost, preglednost : Invisible : Unreal : neobstoječa : 
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imagination : ustvarjalnost , sanje : spanje : ostalo : 
peace :pomiriti : Quit : stop : znak : simbol: Risba : 
Pencil : gume : pnevmatike : Road : Potovanja : Prevoz: 
vlak: črto : Needle : pin : Šivanje : Operation : 
Intervention : spremembe: Prehod : korak: Normiranje : 
Klasifikacija : Kazalo :pogoji : besede, stavki: dialog: 
komunikacija : izraz : Dokaz : predstavitev : Uvod: 
preambula : Uvod : Knjiga : Pločevina : Drevesne : 
Narava : Veter : Air : morje: fire : zemlja , solarni sistem 
: energije: lučka : moč: rayblue :)

energetske prenove

Živi nezadovoljstvo z zadovoljstvom

Blaginja svetlobe

Jaz sem vse barve slikati svoj   svet

paralyzing luč

Nekaj   nas bo ustavil, če želimo še naprej , ampak zakaj 
se ustavite, če je ukrep, ki razvija in proizvaja čustva, 
občutke in dražljaje , ker ko nekdo odgovarja za nas in 
reagira akcijski moje prijatelje, potrpežljivost in 
inteligenco razumetidruge soočajo bolečine.To 
jevprašanje, zakaj je prosta energija , ki nas paralizira , 
kot da smo bili otroci neodgovorjena .Pogum draga moja 
beseda je, da se je treba presojati , in kdo bosodnik 
razloga , ki lahko normalno in nenormalno ... kdorkoli !Vsi 
imamo vero in jaz imam vero v tiste, ki imajo vero dati , 
da so primeri skrb volje in vseveden in te želje , ampak 
kot harfo , ki aludira in izmika oddaja zvoke morska 
deklica z halucinatorni odmevov .Nič več kot sprostite in 
poslušate imamo dve ušesi in ena usta poslušati dvakrat 
toliko, kot govorimo in tišina je ukrepanje in ni naivna ali 
nenadzorovano , malo upreti ste poskušali molk lahko 
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celo torturous vendar odgovorili veliko subjektivnih 
vprašanjin druženje tišina je tiho , vendar lahko deluje kot 
odlično orožje žELJI, impulzivnost in neobvladljivo željo, 
da pomiri in poslušanje poslušanje tišine v vas !

Če en danna daljavo

Če en danna daljavo, bi uničevalec , strašljivo , glasni , ali 
pa je bil neusmiljen svetla , lepa, sijoča   in energična ... 
Vsak ray ima kot ljudje različne značilnosti , različne 
načine delovanja , drugačno luč , tj vsak žarek /biti 
edinstven in ekskluziven .No, če en dan bitirazdalja vsaj 
to je bilo izvirno .Vsak žarek ima obliko ukrepov, kot 
kadarkoli ljudje, ki delijo na trenutke pojavlja frakcij .Smo 
deluje na žarek / biti , da bi lahko spremenili smer in cilj 
.Glede destinacij in prvič bom uveljavljala Božje ime , se 
je pojavil en dan , da je pogovor prepričanja in vero s 
Koran sledilec , ki mi je povedal naslednjo zgodbo , ki jo 
bom opisal : ste igra zadanaroke in Nagel prosi Boga , da 
vam pusti najvišjo oceno in vam zapustil mar .Draga 
mojazgodba izvira , vendar je na koncu izdal informacije ?
Toda poleg tega zgodbo želim povedati, da moramo 
ukrepati in polmer / se deluje z okoljem in vsak vrže 
kocko s svojo energijo / oblike / vedenja .

Nauki podiplomski očeta v luči življenja

Zahvaljujem očeta Ta prispevek k mojim naukom , pa tudi 
...bit vsega ... to je, kako smo ... smo oblikovali , ko smo 
pozorni na življenje ... Na okoli nas ... z občutljivostjo za 
vse

odsevna svetloba

Jaz reflect'm samo nor

svetlo jutro
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Kako dobro , da se zbudiš v mojem svetu , s Kanarskih da 
pojejo , ribe plavajo in drevo s kisikovimi .Jaz vam moje 
sostorilcev : Kanarski pinte očara s svojim petjem .Ribe 
plavanjesmartie in drsi čez vodo .InAmazonke bonsaj , ki 
diha in navdihuje .V ta tri bleščeče bitja in navdihujoča 
mojega sveta , držim boljsvetovni globus v oknu, ki 
znašajo svet , saj je bila pred 20 leti , samoprimer 
sindikata še vedno obstajala rep .Sovjetska socialistična 
.Imam tudi dva puščavska vrtnice, tako sestavljen iz 
časovnega zrno peska v puščavi , ki me viziji združene 
svetu , v svetu so te vrtnice eno v svoji originalni barvi , 
ki se mi pomeni vztrajnost in še pobarvane v močnih 
zelenih tonovsimbolizira mi upanje.V mojem pisanju svetu 
, mislim in čutim , kot da nemoteno .V popolnem toplem 
okolju in svetlo zjutraj, da napišem nekaj ljubečo dušo 
tukaj, ki želijo predstavljati vrtnico za štipendije.

200 dni s " vulgarnih " mavrski Filipe

Zbudil sem se v drugačni realnosti kot ponavadi in 
raziskati rar pisanje tečaje skozi to knjigo bi razširila moje 
počutje.

Razmišljam o tem, kako prenos misli in jo enačijo s 
svetlobo in njene moči .

Kot smo vsi razmišljati o različnih perspektivah morali 
slediti verigo .

Duša ima moteče trenutke .Tako gledamo na sebi ni 
vedno naiven .

Energija širi .Troubled umi prekrški so ovekovečili .

Glasove v sozvočju zvok glasnejši od glasu .

Besede soizraz umetnosti.

Od te točke bo navdih .Bitje srca ima svoj ritem, ki širi 
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žile .

Represija se opravi z prikrite .

Vsi imajo svoje q .Vsi razmišljamo o zlu .Včasih so nas 
utihne .

Vsi mislimo .Spomini niso vedno prisotni .

Ne pratiques sovraštvo , ker je slabo.Niso vsi 
časipriložnost ob pravem času .

Včasih samo zato, ker trpimo .Vsi imamo pravico do 
svobode izražanja .

Nič ni bolj pošten od resnice .Imam več oblik izražanja.

Ker pa je , da imajo ravnotežje .

Ravnotežje jerutinska cikel .Biti živčen jeneravnovesje 
.Ljudje radi, da podajo svoje pripombe.

Vse, kar imamo čistost.Sonce jevir energije .

Univerzalna ljubezen rodi sočutje .Nenormalno se ne 
zgodi nič.Vse pozabil , ko si želimo.Obstaja vedno več 
perspektive .Zelo malo idej obsodbe .

Tam nepopravljive stvari.Vsi so predmet nepravičnosti.

Ljubezen jevir užitka .

Vedno sam in zaščiteni .Obstajajo ljudje , ki ne marajo , 
da razmišljajo .

Zavedanje jesvetilka , ki nam pojasnjuje .

Vse, kar imamo pregrehe .Včasih imamo strahove .Mi vsi 
pravijo neumne stvari .Ne pišem za vsakogar .

Vsi imamo nekaj, kar ne želite , da se spomnite , vendar 
je dobro , da vemo, kdaj smo žalostni in vedno priznam in 
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ne skrivajo ničesar.

Vse, kar imamo ranljivosti .Vsi čutimo veselje nečesa .

Kopriložnost preži odpira vrata za njim.Tam čuti glede na 
drug drugega .Nihče ni nikogar , zato imajo vse pravice , 
da zasije .

Prijateljstvo je vednodobro načeloprijatelj je ena sama .

Sledite svojemu instinktu viditepozitivno.

Mi lahko vsi biti ljubljen in ljubiti ljubimo je svetloba 
generator .

Ko smo se ljubili moramo spoštovati to čustvo .

To je ljubezen in povečati rodnost .Vedno z besedami v 
križiščih iger.

odražajo !Capture je učenje !Primite je res !Opravite sebe 
!

Jaz sem , si, je, smo , da so !Smo mi vsi !

In sem se jih !In so nas!

In potem vsi, ki smo?Smo zakaj obstaja!

Obstajamo zato, ker smo ustvarili !

Ustvarjanje skozi oblikovanje !Luč življenja !

Svetlobni modeliDomišljijo in realnost !

Dualizem med tem, kaj hočemo in kaj se je v resnici !
Dejstva so tolmačenja realnost !
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Realnost okoli nas !Habitat , kjer smo ustvarili !Pomeni, 
da nas spremeni !Transformation / mutacija !Inovacije in 
spremembe !Spremenite ciklov korake !Prehodno fazo !

Prehodna ovire !

Premagovanje ciklov in premagovanje težav !

Ustvarjeni in namišljene težave ali resničnost !

Težave / težave interakcija med podzavestjo in zavestno !

Zavestno in dosežek !Nezavedno in projekcija !Zasnova 
mene !

Obstoj !

Obstajajo sem kmalu bomo obstaja!Mi smomi !

Svet!

Svet ,sem se obrnil na nas !Mi delujejo na tem svetu in se 
nam !

Delujem v okviru del vas!

Ste tok na njih!

Sosvet!

Svetovni bitja !

Bitja , ki so ali pa ne !Živ ali neživ !Proizvajanje svetlobe, 
svetlobe za slikanje !Svetlobna energija !

Energetska moč!Moč je želja !Želja je tudi izgubil živce !V 
želji, je pravi !

Vse, kar smo lahko dosegli resnično!Real je dejstva in 
vedenja !Vedenja so akcija!

Ukrep jeodziv na svetu !Svet v akciji je preobrazba !
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Transformacija je spremenila !

Sprememba je resnično!Sprememba jestalna želja !Stalno 
smo v EnCalcE z željo !

Želje se lahko zatirani !Ni vse, kar želimo v svetu !
Nezadovoljstvo !

Od tega, kar imamo , in ne obstaja !Noben neresnično !Ne 
dejanske misel !Ne dejstvih ni dosegljiv !Obup ni dosegljiv 
!Obupa trpljenje !

Trpljenje , tako da je !

Kaj obstaja, ne pritegne željo !

Če želimo, da kaj ne obstaja !Ne bomo dosegli srečo !
Sreča izpolnitev želja !

Unfulfillment nesreča z nedosegljivih želja !

Ni dosegljiva !

Proizvaja depresijo !

Depresija psihološko stanje , ki ni bilo storjeno .

Ni storil , ni dejanske neresnično !

V svetu obstaja nerealne dejstva tam!Sile in dogodki, ki 
se domneva , kot svet, ki ni na dosegu roke !

Ni mogoče doseči , je duhovno !Duhovni jenačin, da me 
občutek !Mi vsi živimo v duhu !Spirit / nagnjenost

Motivacija nekaj, kar nas žene !

Impulzni ukrepati !

Ukrepi na drugih!Zakon , Akcija !

Jim drugi , prihajajo !I vs. jim ( svet ) !Socialna svet!
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Učenje vedenje !Zaseg znanja !Poznavanje resničnih 
dejstev !Weapon znanja znanja !Prenos znanja !Med njimi 
I svet!Veš,svet je, da je v njem!

Mi sosvet znanja !

Vsi imamo nekaj znanja !

Delež je znanje , da se naučijo !

Učenje je v živo !Live je komunicirati !Poročilo je povezati 
!Razmerje je za interakcijo !

Interact je, da deluje na svetu!

Deluje na svet se vrti !Preoblikovati svet skozi znanje se 
razvija !

Evolve je , da je dobro !

Znanje je vedel zavoj !Pretvarjanje znanja v svetu !
Multikulturni modrost !

Neskončno modrost !

Infinite nedosegljiv !

Biti moder je utopično !Utopično ježeljo, da bi dosegli !Bo!

Will je notranja moč!

Notranja moč je, da sem !I preoblikovati svet!

Svet se preoblikuje po njih.Ti se spreminjajo svet!

Kdo smo spremeniti svet!Skozi razloga !Razlog pravičnost 
!

Pravosodje enake pravice !Pravice samo zato, ker bomo 
mi!Dolžnost do njih !

Morali bi biti pošteni na svetu!

147



Delovati z zavestjo in realno podlago !

Ki deluje s Awareness z nerealnimi dejstev !

Nerealne dejstva domišljija

Imagination modeliKaj ne obstaja, se ustvari !Ustvarjanje 
moč domišljije !Biti sposoben ustvariti , je , da je prost !
Svoboda je , da veš!Če želite vedeti, je, da igra !

Razlaga je, da !Sprejeti je zaveza !Zaveza jezaveza !
Zaveza je, prisežem !

Jura je zvestoba !

Zvestoba je res !

Resnica je ena !

Uno sem jaz !

Smo eden svet!

Smo , da vas imamo .Bitja .

Rast je biti .Bitje je tam .

Obstaja resnična dejstva .

To je realnost , da obstajamo in smosvet!

Svet živih in neživih bitij !

Svet postane zame in za vas in za njih .

Svet se razvija !

Evolve je, da je bolj izobražen !

Biti dobro je, da ima znanje !

Znanje je vedel !

Znanje je izkušnja!Poskusite se počuti !Občutek je, da 
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veš!

Samo občutek , ko smo ga doživeli !

Samo če bomo poskusili !

Svoboda možnost izkusiti , kaj hočemo !

Pravica do dajatev je treba spoštovati !

Nočemo, da bi , ne vem !

Ne vemo, ne bomo preoblikovali v !Pridobljeno znanje !

Različne jazi na svetu !

Vi ne veste , boste želeli poskusiti še mi vprašanje !

Elations črpanje na izkušnjah sebe in njih !

Tam napačne stvari Odhajajoči drugim doživeli !

In to je zdrava pamet , da niso dobri !Zdrava pamet 
modrost življenja !Modrost življenja !

Skupni izkušnje !

Pridobljeno znanje !Skozi interakcije , interakcijo 
transformacija !

Svet je interakcija !

Mi smosvet!Svet am I, si , mi, vi , jih !Delitev , 
prijateljstvo !

Prijateljstvo sokrivda !

Skupne vrednote !

Enako sem na več vozlišč.Družba smo.Vsi imamo 
prijatelja !Med nami lahko deluje !

Z delovanjem med nami vplivajo ga !
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On jesvet!Dodelitev na svetu!Transformacija !

New transformacija sem , mi, oni, vi !Nov svet .Novo 
realnost .

Desire

Daj mi poljub ... kot tiste, ki ste vedeli? !Daj mi poljub 
skrit , tako kot tisti, ki smo surripiá- seboj , koželja zrasla 
mi daje mehak poljub tisti, ki ga poznate !!Sweet sweet , 
da veš !Jaz vam Poljubi me

nespečnost

Ne spim , ker ne želim spati , jaz želim živeti .Tukaj 
jeovira, ki me drži pokonci .Bom soočiti z nespečnostjo

Shadow Wolf Caricuao shadow wolf se je izgubil , ampak 
najti.Zaščitena , temveč le izbiro .Hranjenje spretnosti 
kemijske trdnih delcev in natisnjena cepljive H20 .Čistost 
senca potopi za avanturo in je pristanek , Caricuao .Kot je 
volk zaščitena , vendar ga sam odnos , potopljen v 
navidezni osamljenosti.Danes pišem z Caricuao volk sooči 
svoj   svet in ga interpretirajo .Prijatelj samostojna, ne 
živeti , ne da bi svojo divjo naravo , todapravi newbie 
dobrodelna življenje , zarodkov v Caricuao kjer sem 
diplomiral ima zveste mlado kri, iskren predvsem 
neustrašen značaj , oster v svojem bistvenega pomena, 
vendar pošteno in spoštljivo vašega 
prijateljaspremljevalec in prijatelj .Tako zvesti sopotnik in 
sokrivdo vedno razlagati s toplino in tišini .Živel 
semdovolj malo, da bi vedeli, sence ulicah in Caricuao Cª 
.Ampak sem videl pogum volk in je ustanovil neumna in 
zakonsko zaupnik prijatelj povezavo za svojo svobodo .Če 
obstaja ena stvar,volk imel, je bila svoboda , vendar pa je 
bil sam , sam!In brezplačno !Shadow Wolf extrahuman 
žareče energije v svojem načinu bivanja .Z njegovo 
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lajanje naložila svojo neodvisnost divjad narave genov 
.Odločili, da delijo svoje trsko in duhovno sam božični 
večer z volkom ali raje Caricuao volka senci hkrati 
prostem v sozvočju fraternally povezan z eno posodo in 
njihovo pijačo.Smo sami po lastni izbiri ?Claros svobodno 
razmišljati kot poti narave.To je bilo darilo zame ta 
božičvolk Caricuao , vendar je divja za prirojene genetske 
okolju vam potegne svoje kromosome za prosti stanju 
čistosti občutka v svoji lastni naravi .Enigmatični kot način 
življenja , ampak ga sla po življenju za gorivo in uživajte 
v osamljeno , ampak proste roke za kakršne koli omejitve 
ali dajatve .

Jaz in shadow wolf so prijatelji , ampak dikcijo v svojem 
načinu dela na nekonvencionalen način, druge prisile , so 
brezplačne jih matere narave in tako rastemo in kaj 
povzroča nam prodrli .Havana club je v središču 
norostiisto žeja za revolucijo in bomo upoštevali našega 
bitja , tukaj jebrezplačna, vendar osamljen pakt s pasjim 
instinkt za sodelovanje .

Z vsem spoštovanjem , kaj vam ti in jaz !Kaj si misliš o 
meni in jaz tebe ?Hvaležen sem vam , ker me branje, 
morda razumelo !

Ki poteka od vidikov že prebral me že vzel svoje elations 
vsaj zgovorno neembaliranim darilo za pravne uro že 
polnočnici ali igre petelina , ki jestrašno vprašanje! ?

Refleksija na razumljiv komunikativne ekstaze do 
minimalnega in molka odmev , ki nas ločuje .Akti so 
bolečine besed tudi na preprost zavrnitvi kurjenje 
.Nepremostljiva ovira fizično , ne pa s hormonsko in 
duhovno kemije svetla .Nebesna telesa nas napadejo v 
razcvetu Peder .V iskanju ljubezni detelje , saj bogastvo 
je sestavljen v razumevanju večplastnih bitja in vedno z 
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nekaj dodati k temu mnenju .Še en dodatek ,še povečati 
svojo željo za sočutje in nežnost , ki nam je v izgnanstvu 
na reprezentativnem samospoštovanja socialnih 
medijev.Ogled perspektivo self eno in nedeljivo , ne alie-
v nobeni volji za več želje , ki se pojavljajo v krogu .Ta 
krog zlata , ceh o dobri veri in zvestobi in spoštovanju, 
predvsem zaradi ne obstaja .Smo čisto in divji v zakonu 
tako, in nič več sebično od mene , ki so le , da je tako 
vedno vdira drug z njihovega vidika .Vneta um sposoben 
navadno izmenjavo idej , je nujen poziv k pameti .Ko smo 
dali ali bi sebe zdrugimi .Nič več nepomembno zavrniti , 
kar ne želimo , to je enostavno .Ljubezen in ljubezen se 
ne čutijodrugi in ne mi .Konstruktiven povezave med nas 
bitij , trpi zaradi harmonije , ki ga živijo skupaj z drugimi 
bitji .Natisnjeno v nagonsko vedenje samo mislijo o meni 
, potem pa me je , in zdaj imam spet .Konflikt , ker ena je 
preoblikoval v sebe in nikoli ne vem , koliko sebe in 
moramo živeti , da pridemo dodrugega.To je nekako 
prišel do nas , ki je vedno odprt .Eu pozornost nase s tem 
se pa but vaju in kakšna višina sebičnosti so .Nooklep 
bom kdaj tam , da tako da- kriki po tu je , da obstajajo in 
da so bolj eu je EU klikom na oklep .In kako potem pride 
obraz v ogledalu in se kaže samo jaz , ki obstaja , ker so 
vse eu je bilo da- joka pelo v EU svet.Kajti sam, in potem 
, ko smo želeli, da bi zahteval torije le zaradi sebičnosti 
več EU proti EU.Osamljenost ta beseda zelo self- ljubezni, 
ampak da niso ustvarili več Ljubim te .Ljubezen : Jaz in ti 
omnia Vincit amor ljubezen premaga vse .

Oh , če si vedel, da si je želel , in tam, da veš, in zakaj 
nikoli ne bi to potratno anksioznost , ker je resna in 
hrepenenje prišli od takrat ne vidim, ali pa kot nalašč 
bifeat , da si prišel in vam prinašajo trouxesses niti ne 
pokažejo na Obolečine in ne želim moč, vendar ne morete 
želite želim srečanjetočka je takozelo barvita življenja 
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imajo veliko barv , ki mi je dal pinte ne bi smela biti tu 
zraven mene ne morem videti vrt vrtnice cvetijo in padel 
belimi cvetovi zastara hrepenenje inželja nikoli sami , 
ampak smetišče sem tukaj ste tam in sem vam želela tu 
in vaše lepe rjave oči so kot morje oljk jih šele, ko mislim 
nate spominja me je zbudil , sem se zbudil sem ostal brez 
temi sem se znašel hrepenenje inzavit strast željo v 
vsem, kar sem videl in se spomnil močne poljubov , 
objemov močne vse, kar je prejela , in vprašal ni pojavila 
preporod , da so , in ni zahtevala, da se v ljubezni brez 
bolečine videl , sem želel, sem se spomnil vsega inkaj mi 
dali smo vse, da ne bi več vztrajal, je bila dana ljubezen , 
skrb , sočutje , ljubezen do vsega, kar beseda nikoli ni 
pravi, ne na prostem srcu in tam čakajo, da tisto, kar je 
vprašal , ali je res, donacija pa je, da se , ne da biprošnja 
ali zahteva , če ne slišite NON dele , daje iskanje najti 
eliksir lopato in zaklad , ki nima enako , le zaklad , ki ni 
zlato je trajen ljubezen in vedel , kaj hočem , ampak jaz 
vam ne povem , da ste videlije bilo nekaj globljega , 
nekaj, kar je videl, vendar ni preveden jemoč , ne da bi 
se je rodila , ne da bi videl rasla v meni , da bi me rad in 
ti je napisal , in ni videti , kaj je rasla v meni je bila 
ljubezen , je bilonekaj, kar je želel , vendar ni imel , 
ampak je želel resnično ljubil , saj je želel, da raste do 
mraka vse dogaja brez strahu , brez tresenje brez strahu, 
da zaspi , da se segreje osamljenost kot pa po srcu so bili 
tam ob oknu pa ne vidišvendar srečal , sem se 
počutil,parfum je tovonj sandalovine in jasmina poslušal , 
vendar ni slišal pa spoznal, ni bil tam in sem spoznal, 
včeraj je bil enak , ampak danes je bilo drugače žaga, 
zavohal in slišal, je bil iz oči v oči edinstven bilo 
nekajPosebna bolelo me je in je bilo nujno, je dihanje in 
vdihovanje dih za vas , pa vam tudi ni videti , pa se ni 
počutil in ni bilo konec , saj ste bili tam , daleč stran , 
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vendar je ta vprašal meniha pokazati naprej, v prihodnost 
in si mislil, daje bilo v ozadju , v oknu za iskanje ne da bi 
vas videl , ne da bi vam sami ukvarjajo z izvedena v 
morje, zrak ti je dal vedeti, vonj po morju mokro dihanje 
in veselje je bilo , kar je videl na morje , pesek,vlažno 
,zrak , ampak vaše dihanje .

I prižgati cigareto premišljeno in uživajte harmonijo med 
počutje in razmišljanje predmet me sprehaja med 
vrsticami in tokove v razmišljanje zamisli in ciljev 
interakcije med pisateljem in bralcem nikoli brali žico 
varovalko , kar sem napisal , da je čudno , ampak jaz 
vem, kogapreberite , zakaj je želel , bo dosegel , kar 
želim sporočiti , ali je nejasen cigaret šel ven in mislim, 
da mi bo ? !Ne vem , ampak pišem kotoblika duhovne in 
intelektualne osvoboditve me tudi želijo svoje bralce , je 
vsebina in dobro sem se odločil za drugo vrsto pisanja 
zadnje čase več concrete'm ni toliko svetlobe in energije , 
temveč z ljubeznijo in razumevanjem destinacij , umradi 
glasno prijazne besede za nekoga , ki ima rad , da se 
glasi nekaj bolj ljubeč , moder in sem z odprtimi rokami , 
da ljubezen, zaupanje, brez konfliktov in brez želijo biti 
ambivalentna v moje besede , da sem bolj neposreden in 
konkreten želijo , da bi dobili občutek, da je občutek , ki 
združujebralec pisatelj afinitet zato želijo, da bi to, kar 
sem vedno bil spontan , vendar privlačni prijateljem 
Sporazuma besed med črkami , da pridejo skupaj in 
tvorijo povedi vedno povezave , in zelo realistično upanje 
razmišljanje besedami , žal meditativne stavkov , če 
mislim, vendar je dobro , da razmišljajoče samo naabsurd 
, saj je nekaj, kar obstaja samo reči, da obstajajo tudi v 
tej preprosti način , ali pa so preko skupnega mavrska 
Filipe za vse nenavadno mi branje ni tako pogost, apatija 
, da se glasi , kaj pišem , in priznam ,prebral sem malo, 
ampak ko sem to naredil , da me prav tako mi , da je to 
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moj izziv , da se glasi , in še naprej brati in razmišljati 
.Jaz sem hvaležen in vesel, več kot mislijo, da nekdo drug 
misli, misli !Morda ne počutim se počutim kot dež ob 
vstopukamen pločnik luknje so združeni pod peskom in 
zemljo težka in zahtevna povezave ni prišlo , ni prostora 
ali drug kamen Evo učinkovit odnos kamen , zemlja, 
pesek hodil na njih, tako da sointerakcija odnosi med 
hladnimi kamni , z ali brez peskom ali zemljo , ampak 
združevala z roko v zidarja , ki so se pridružile in 
dovršene ljubezni nad vso zemljo mora biti združena kot 
kamne Mason ječlovek , ki povezuje različne kamne in ne 
obrniti srcakamen , ampak občutki gnetljivo s katero koli 
drugo kos mora bitinabor kosov , da vsaka teže ali obrabe 
časa upal uniči turnejo hodimo zato so ljudje trpijo 
največjo obremenitev skupaj stojijo , ampak, če se jim je 
pridružilvpliv je manjši penzion-t bodrugi del z ljubeznijo 
ljubezen je pesek in umazanijo , ki nas združuje , brez 
slabosti , samo nositi zmanjša, če so vsi deli skupaj in 
dobro tlakovana človek dopolni svoj   kamen in se pridruži 
drugi , skupaj smo močni in sooddaljena in trdna pot okoli 
sveta, je nekaj, kar nas združuje vrsto Lego Evo 
nezlomljiv trdnjavo vse enotno in brezhibno , če vsak 
kamen trpi nositi nič drugega kot pesek , da vzpostavijo 
kamnov kot moški imajo življenjsko dobo kotMoški kamni 
se nadomesti zaradi obrabe in v življenju obstajajo majhni 
kamni , velike in tako tako tisti , ki se prilegajo naravni 
druge, ki so potrebni lapidarij ječlovek na zemlji bo , 
oblikovani , da se prilegajo pravilno mestupogled s 
sestavljanko , kjer so vsi kosi prilegajo skupaj, tako da 
ima vsak svoje mesto in se ni nič manj pomemben kot 
drugi, da jeuganka brez slike izkrivljeni deli so vse 
potrebno v svetu planetu Zemlja potrebuje vsi moški 
inženske, nihče ni nič , vse, kar je način , kako se živi in 
povezati med seboj , tukaj je ogromno puzzle zemljo , v 
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katerem živimo in so povezani med seboj , ne da bi vedel, 
ampak vsi igrajo konec sestavljanke več pravic , drugi 
krivevendar je naravno, da vse paše po vsem tem želimo 
pločniku pot je harmonija med ljudmi , ki so vsi skupaj za 
isti namenljubezni in povezave med vrstniki , kot smo 
lahko določite sami , če drugi ne kažejo občutek in ne 
pove resnicoobčutek je, da je nekaj deliti in če boli , da 
živijo tudi delitev stroškov , ampak zato, ker ne reši vse 
gladko , ker če um in smo kostumih čustva so naš obraz 
naš obraz in ko vam je všeč nekdo moral pokazati obraz 
takšnein kaj je to , kot da mi je žal, kot sem jaz , vendar 
sem pokazati, kako sem in pokazati obraza in moj obraz 
ni naprodaj , da ne bo predrago , ker midenar nikoli kupil 
ali hočem biti za prodajo , kaj šele kupiti eno , ampak eno 
stvarje prepričan, sem v primerjavi z evrom v korist krone 
da fant ni rekel kupi vse, ker nisem kralj in krona ne 
želite, ne želite, fantje z občutki , ki trpijo , ker ne trpi 
tam in če še niste prodali bila kupljena je srečenzato, ker 
je denarja nikoli ni videlobraz pokaže vse in to traja 
chutzpah da jih bo do mene, kar smo , ker nismo dobro 
nihče ni dovolj dober, ker en dankrona nadomestidrago in 
bi se soočal Nekrunisan isto bolečinoenako vnema je bila 
ljubezen strast je naša domišljija naša imaginarna prenos 
realnega sem zvest do strasti , ljubezni do požiganja in 
celo bolečino , ki obstajajo vaš blišč in sem igralec v 
našem svetu so nemi film igralka , ampaknaš odlomek 
jeromantičen film, streljanje , ki poje pesem " to je naša 
gorenja ljubezen brez bolečin ", da bi lahko bili , da bom 
potem ste , da sva oba pogledati in videti enake možnosti 
v istem predmetu z istim prihodnost naših kotičekisti 
prostor ustreza vsem traja all'm načrtujejo, da idealizirajo 
končno deluje na enak način, po isti poti in dihajo vas 
vzdih vedno vzdihujejo ste bili boji prihodnosti je težko 
videti, imate ne boli , ker si ni bilo ukinjeno je bilo 
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življenje vedeti, da jane vem, če je odgovor pritrdilen , 
ker sem si predstavljati, in domišljija je nezanesljiv , 
vendar vem , da smo različni, vendar skupaj še samo da 
tukaj sem komunicirati boste odzvali veste, kje nikoli ne 
veš , če bom , ampak sem se najdejo tu in tam sem 
vedno tam z vamiše vedno ne vem , saj lahko le 
predstavljate, ampak jaz si predstavljam vse dobro 
brezmejni me ni ovir in ste mi tako vedno tu skupaj ali 
narazen sta povezana , sem ti potrebujejo in si mi, da 
dejanje, sem se odzovejo smejite smejim govoritesem ti 
odobri pogledaš I see you vidiš strinjam smo vedno v 
sozvočju , kot želite , kot želite samo za poljub sem 
potovala poganjam spotike let , vendar ne vedno pade ali 
aleijo mene stezdravilo za mojo željo obljubo bom , da 
sem vas spoznala inse mi zdi vse in nič ne vem , ker sem 
si predstavljal , da bo takov prihodnosti videla in občutek 
, da me pozna tudi kot si ti prebral, kaj sem napisal in kaj 
sem se počutil sem vam želim bližini vedno z mano, sem 
presegla izgredov , vendar nebitka je disculpavrana nihče 
ni kriv , ker si želijo, da tudi brez išče Vem, da sem si 
predstavljati, da vidite, se pravi imperial osvajanja in ni 
bila domišljija je pogled brez prevare .

Ničnost ali nič glej, nihče ne zaprete igro , ko nekdo 
doseže , kar si želite , da bi sedel potekala začasno 
srečna, kercilj je zmagati in nato zmagatitoliko bolj vesel, 
da se doseže razočarano , ker je dosegla in si želijo več 
vedno več nobene coisita prosim in imajozdaj sem vesel, 
vendar following've mislil drugo željo, zdaj pa mr .Genius 
daj mi tri želje ne , ampak AREM želje in tudi zdaj mr 
.Genie izgine, ne počutim se kot malo nekaj več v ozadju 
lepote jeznak , da je sila, ki nas žene , da vedno 
sledijoosebni in praktični idealizem torej brani vedenjsko 
ideal in socialne individualnost , draga moja to razliko , ki 
označuje odnos delujein uresniči kot idejo , misel na en 
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način , da zato izpolnitev iščejo ali doseže ponos , da je to 
sila narave , ki nam omogoča, da kdo smo edinstvene bitij 
in generatorje zaradi samega s tem, kar vsak od nas si 
želijo biti posebna aivam ne verjamem enodnevno že 
pomol ste pripravljeni prenašati z temveč tudi ljubezen in 
boj stoji na veri jeseni ne želi iti brez padala pade vse 
razdeljena na krivdo brez izgovor izgovor in UPA !Vaš 
zelena, rjava vaša princesa očarala tvoja duša je na vas 
želim , kot kdorkoli, ki živi , diha veselo ognjič vaše barve 
zdraviti bolečine me vaša svetlost je moja fascinacija in 
vaše lepe lepe lase udaril tam ustvarijo povezave med 
korena srcaubiti osamljenosti pozdravljam hvaležnost za 
to strast , da izroči ta dotik , nasmeh , ki me popelje v raj

Videl sem jo pogledal sem opazil, sem spet pogledal vrnil 
popraviti rade ljubil ljubil jegesta ljubezni .

Bili ste tako tako , in je rekel , da se mi, sem videl, da ni 
bilo všeč, sem vas vprašal , kako ste bili in ste skoraj 
choravas Počutil sem žalostna in jo vprašal , da ne bo 
tako kot si vprašal me je, vesela sem ti nisem všeč, če bi 
en dan se znajdeteizgubila mislijo o meni kot izhodišče , 
da je življenjemap in da vas bo našel in rekel, da si 
pozdravim tu se začne pot in da nič ne boste imeli že 
obračunati z mano , in so me v skrivališče mi dajeen 
beijito in vse, kar je lepo.

Predstavljajte si, brez ustvarjanja pisanje brez branja 
zaslišanje brez poslušanja študijo brez okrasitev Evo moto 
jetema videti in občutiti in prepustite na črke v besedah   v 
stavkih v pesmih z mano vse so vprašanja, danes se 
počutim zdaj posodobiti brez preteklosti, hkrati pa 
spominja me pozabitiin to vse znova v tem občutku 
razumevanje resnice v oko počutijo stari obraz v oči in te 
vidim , brez ironije ali demagoguery'm spontano sem 
točno in prisotna dejanska danes je tako pozabil , da je , 
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kot če ne bi bilo prejšnji časprihaja iz notranje okoizven 
spomnim obstajajo in sem v zdaj jetrenutek, bila je sedaj 
še za mene, da pogled na ta obraz v trenutku, v trenutku, 
ko se dogodek ne enkrat, ampak zdaj je pojavila skoraj 
razvidno, da so besedo aktasamo , da boKupim odtrajala 
veselje samo napisati kaj rekel , ampak sovpadala s vizijo 
ta dan se je rodil pisanju moč radost človeka, ki živi svoje 
dan za dnem plovce in skoraj zbledi vodejasno in mirno 
potovanje razpisno obraz solze tečejo na obrazu vaša 
žena dama dekle , da postane včasih izgubljeni in ni 
prepričan, kaj si želi , ampak želi biti slajši češnje so črke 
so včasih besede, kot neumno, kot drugisvetloba, ki 
prihaja iz notranjosti s sijajem ne vem, če bes , ampak 
občutekgorenja rane vrnitvi s potovanja do samega sebe 
se obrača prehod v vašem svetu in ga vidim z globokim 
videz vem, kako se počutiš, vem , kaj strahVem, kaj veš, 
svoje želje v teh popoldnevih v teh samotnih nočeh je 
strast obstaja želja zapreš oči čutijo strah in želim, da 
pomislite na vaš veselo in pripravljeni soočiti nekdo čaka 
nasmeh bo ukradel napadel , vendar ne vzemite samo, da 
jevaše naše sanje naše srečanje na bregu reke smejim 
norec okoli s kamnom v vodi , ki se giblje in 
premikakamen je težko, ampak vi in  vode so čiste žene 
najbolj nore stvari , če sedim razmišljam pisanje med 
vrsticami vimaginarno vrsta ribe v akvariju , kjer ni nič in 
nič , vendar nič ne more dobiti dovolj manevrskega s 
kisikovimi poiskati svobodo enodnevno kopanje brez 
akvarija to darilo in tako ja sanje Pozdravljeni vidim, da 
ste tam vprašati, kako ste jaz sem bolj ali manj rečeš 
poslušamin mislim, daveč vidim nadlog vašega manj 
preveč nikoli videli manj videti in čutiti , kaj vas skrbi in 
ne izprazni svojo pozitivno in ustvarjalno um , vendar 
nikoli negativen je bil konstruktiven vzemi kava izgubi 
vero nekdo zgrabi me čutijo spraskalavaruje me nekdo, ki 
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nikoli ne pozabi , in mi pravi, potem ja želim si srečen in 
vesel, vesel, tako kot vsi ostali , je tisto, kar sem si, da to 
prebivalstvo razvija , tako da je strast je gledal naprej 
sem videl, da si to bil očarljiv magija je vse,želeli so si 
samo ti samo ti in jaz sva bila srečna , ko sem gledal , ki 
spadajo dež in mokro united in strastno smo vsi 
preplavljena s temi kapljicami magije in vse, kar je bilo 
prepeljati veselje , kadar se počutim , ko sem napisati 
nekaj, kar vidimSpomnim se, in videti naravnost v 
prihodnosti in pri tem želim, da vedno mislim , ko te 
vidim z mano navel , da popka ustnice z ustnic telesa s 
priloženo telesu več kot prijatelji, je vedno kaj je videl in 
ni povedal, je bilo nekajželeli in čutil nekaj močna brez 
povezave stiske si dal v moji domišljiji je bil ustvariti 
nekaj lepega v odtenkih rumene , kot sonce , ki nikoli ne 
gre ven in izžareva energijo ves dan izkažejo luči, ko se 
stemni pa vse nejasna vstop v to dimenzijorazlog tema ni 
motivacije domišljija nikjer praznih ne vidite vse projekte 
v temi zamišljazid pade na najhujše ovire lovke 
začnepredstava I indikator sveti krpo do kdaj

Bom sanjal posumijo , vendar ne mislim, da tako kot ni 
nič tako kotum misli drugače od ljudi do ljudi , da me 
misliš preveč dobro !Mi razmišljati in delovati vedno samo 
eden , ki se dogaja , kot sem videti darkness'mpotniškega 
ne bi rahlo ljubezni , kako se počutim vse dele telesa 
mirujoče čustva lomljenimi jih zvočni ton, ki mi pravi, 
relax poudarili in z ear'm pojavi absorbirane da spati , 
vendar bi bilo bolje , da bi pozabili vse, da zmanjša 
napetost Pulse'm položaj dvostranskim korigiranih morda 
nazadnje so me izpustili in sem tiho , vendar vedno 
obstaja rešitev na vprašanje ne odgovorijo , ampak deluje 
skrbijo razmere tukaj jedober časustrelil off sofridão .

Mislil sem sanjala , da sem se zbudil sem vas videl vsanje 
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zdelo zgodbo ste bilitisti, ki so imeli več čar več lepote 
zraka princesa bili moj navdih ni bila domišljija je vaš 
vitez bojevnik zate sem imela nobenih unarmored ukrepe 
za zaščito srca so zaspani ste odprlida zaspite vam usta 
sem mislil, da vas na vaši strani naslonjena ležečega 
prosil za poljub mu podarilželja želel biti s tabo sem se 
znašel sanjam tebe vidim, da serene lily Latica tvoj 
parfum zapelje me vodi me , da izpolnjujejo dobiš 
vrtoglavico Usplahirensmo v strehi , da vidite zvezde sem 
nazaj k vam in se mi, da bi mi nasmeh izgubili ste se 
počutim tako dobro, da mi preseči nihče tako nežen eden 
čez tisoč ali bolje plus neskončnosti je tako lepapočutim 
se za vas, je nemogoče , da se počutijo bolj se mi gre za 
vas , ki vam ga magije za vaše veselje .

Viste srčkandojenček , ki je bila približno na noge so tako 
dragi , so zelo prijatelj želim si z mano so zabavne , 
sonajboljši , somost're vse, kar sem si želel in hotelsrčkan 
otrok so zelo ljubeči zelo smiling're je sočutje sonajvečje 
veselje je moj sin moj nadležen poreden fant svet sta si 
James moj kuža moj fant in moj fant obrača preveč kul , 
socel dan tvoj nasmeh , vaše veselje so fascinantne 
energije nečesa čistega skok stenske tablete doo acercas 
iz mene zaradi sladkega prišel in mi vaš puding se mi , da 
si tako sladek tako kul ves dan TAS vedno nasmejana in 
pripravljena iti na ulico ,park so dečkanagajiv , kot si ti 
inželite Hočem , da veš, želim si vedno zraven mene

Potoval pod oblaki poletel pod nebo bil v planeta Mars in 
Jupiter v na Marsu se odločili, da vas ljubim in Jupiter 
naredil imate tukaj je moj leteli od planeta do planeta 
pero je moč je moč je bilo veselje je bilo nekaj, kar 
prepeljatibila je ljubezen v razcvetu , tako je bilosonce 
silo preselili , kot je bilo sončnično hote v neusmiljenega 
pregonu kurjenje Nekaj   je bilosanjsko bildosežek je bilcilj, 
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vse s strastjo brezdimenzionalni bilo super je bilo 
presenetljivo, končno pogledal zelo ljubeč , ki jihokno sem 
opazil na obzorju preživel skeniranaveliko pogledal naprej 
sem videl vaš zvezda je bila briljantna Svetleč pogledal 
sem videl,luna je bila moja in tvoja ERA pokrajina je 
bilaizlet videl sem vas , da potuje na kopnem in po morju 
sledilpotovali z dobičkom roke na kopnem in v morju, je 
bila samomesečina .

Saudade je tudi izgubil , je želja je, da ljubezen je , da 
misliš, da je , da se počutijo pogrešam vaša želite , da 
vas imamo tukaj , je , da želijosestanek je ljubiti sebe je 
vedno razmišljam o vas, je , da se počutijo vaša 
prisotnost je zamudil biti brez tebe in mislijo in želijo in 
čutijo-t in vas ljubim , ne da bi vas videl in vam želim s 5 
čutov : vid vami brez vrat , brez vonja vohaš , sluha slišal 
dejanja brez hrupa , okusiti slast mi je , ne da bi vas in 
dotik vam dokazovanja brezdotikajte se ničesar boljšega , 
da se spomnimo in občutek nostalgije .

Ustvariti nekaj fancy , vendar je zelo nejasen si 
predstavljajte, ustvarjanje in preoblikovanje pisati 
nekomu, preberi ne vem kaj , ampak jaz vem, zakaj , a 
nimajo navdih moram zavzeti stališče pri soočanju s to 
situacijo , da pišejo in imajo nekaj za branje , ki se 
začnejo razmišljati bom poskusil , da spustiobupajte , ker 
to ni enostavno priti .

Če en dan tam povedati avanture ali upe v samo enem 
dnevu ali enem letu, zdaj mimo eno leto, jaz vidim 50 dni 
, so 365 dni v letu , 7 dni na teden, 24 ur na dan , tukaj 
jemalo čez 50 -dnevnih časih za teh 365 PERleto, nekateri 
med tednom in 60 minut za 24 ur krat kratko , živi za 
trenutek !
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erer win brez strahu jemesečina na morju sem bilkapetan 
je vse, kar z roko na krovuizlet prišel slikovne zmaga 
bitko bilfeat .

Če pamine dan -O veselje , da bi nekdo zaklene vrata , 
odprta okna in neustrašno let pod nebom ni nikogar , ki bi 
delal sodbo nezavedno me neprestano medsebojno 
pogodbo za ohlapnimi not , okolje, v zelo vročem mestu, 
tam lilije, ognjiča nazajne venenje mokro zemljo, vlažna 
na strehi , pomešani svetilko in nemočne sef do razumu 
filamenti dvigne napetost tam naporna tudi težke čase, 
vendar nihče ne mislim nihče ni vedel , kaj kdo razume in 
zaznano kot sam v množiciampak tukaj ježiva , brez 
obstoječih in predvsem zelo nenaklonjena nasmehe na 
kratko jokala Žalostinke napisal kar nisem razumel , 
ampak predvsem počutil sem videl vse in nič iskal , potem 
jokala samo zato, ker mi je dal in nikoli pustiti veš, ampak 
nič , tukaj jeparfum , ki razširiloin svetirazdražljiv strast 
bolečine je čas, da se nekaj, potem pa ne samo zato, ker 
je bilo nekaj premika na žilah tekla kri, včasih daleč od 
srca , da ne Črpalka je bila samo , da bi dobili idejo , kot 
je zadetkov veliko strast in močna tudi v dušiberač je 
predvsem ljudje in so imeli um , ker se bojite nečesa, kar 
čuti na koncu je vednokonec inzačetek mislim, da si 
zaslužim , ni zame in za vas je tako zato, ker imamo radi 
in tudi zavrniti nekaj, samo nekaj, kar se rodi in 
uspevaraste vse en dan in je bildrugi izginil bilo tako vse, 
kar se je zgodilo , ne samo zato, ker eden želel živeti en 
dan in še en trenutek , ne da bi muhastega vedno zelo 
pomembno, je, ko je bilčas, zaostanek je bilo in ni bilo 
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več dovolj, včasihdomnevo, da se prerojeni , kot sem 
videti in ni predstavljati, resnica je bila v zgodnjem 
otroštvu , kar je res, je prikazana v aktu eno dejanje , da 
pridobijo srce je idejno povezavo , ne da bi karkoli ali 
kdorkoli ne pove, kaj se je zgodilo se je nekaj, kar balvse 
to tresenje ni bil v bilo zaman , ko je opravil svojo roko s 
krpo je vedno na strani nekoga , ker potem se ne pomeni, 
da niti razmišljati o ne imajo to ni razlog, ampak da to ni 
vedno tako in ni bil nikoli želijovendar včasih počneprecej 
spremenila v ne glej iskrenost boja za svobodo dejanja 
enega ni res in nija , ker nisem in ne samo želim , da je 
živ , ker jaz obstajam , in ko je že mislil, da je treba brati 
za razširitev in pisatispat , ko je hodil in tekel stal je v 
teku sad proste in pametno razmišljanje je zavedati 
gibanja hodil in hodil samo zato, ker sem ljubil tudi če ni 
za to svetovno ljubezen ne verjame v vraže verjamejo v 
človeku in njegovi izumi vprašanja predpostavke domišljiji 
iluzije jez ioni ali protoni in ustvarjajo rakete svetloba je 
energija , in to ni bilo mogoče videti , vendar nobenega 
priročnik bi se in bi bilčlovek je bil tako vulgarno je samo 
zamisliti in ustvariti počutil šesti čut , kot je bil imenovan 
, vendar je bilo tako resnično , da se je zgodiloko smo 
želeli .

Če bi živeli na kratko s trenutki , ali zgovorna ali celo 
vroče , nihče ne bi rekel, da ljubezen je bolečina, ki boli 
predstavljate ljubezen brez bolečin , je vse, kar je 
potrebno kurjenje sijaj z dihom dlje, kot bi si 
predstavljate,resnica je vljubeč in daje celo trpijoenako , 
ne vidim , ampak predvsem občutek in povzročati 
bolečino ljubiti niti ne vidim , ampak želijo zaščititi pred 
bolečino vaša ljubezen odnos ustvarja zaščito pred 
napačnim ljubezensko čustvo , ker potembolečina prihaja 
iz srca v vašpogled videtimorje , ki sem samo videti, da 
ljubezen hitting trepalnice v vetru pesek solze valovi 
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vidim plažo z lupinami spotike v zvezdah krik , dazrna 
hrani moje srce .

Če sem utrpela bil , ker nisem videl ali pa niso razumeli , 
kaj je živel nasmejan sončnično raduje in krasi s sončnimi 
žarki osvoboditi sebe in pokazati svojo lepoto, ki zaduši , 
da imajo nore strahovi vsi nekaj malega , da je bila 
premaknjena nisem videltako kot se je to zgodilo je 
bilamuka za dolgo trenutku , saj bi se soočajošepet zdaj 
ni smejal , ker je nekdo videl človeka, ki je na kratko 
okleval le zato, ker je pogledal in ni zapustil nihče opazil, 
ker sem utrpela bil tiho za nekaj, kar je živel in jo utrpeli 
klobučevinenoč je bila hladna sem prišel nazaj na cesto z 
vsem in ničem ena kdo kdaj bili narazen , ampak kot je 
nekdo bil kratek v tvojih očeh videl prepričani delovala 
jasno in imel žalosti spretnost sedaj, ko so negotovi ne 
Agias , nepravilnih starostinato sem pogledal v strop in 
vse, kar je bilo videti precej zapuščen o meni o bolečine, 
žalosten pogled in željni trak me slavno do takrat, ko sem 
šel na tla, samo zato, ker pade dol v ponižnosti vse, kar 
je v človeštvu utišate moteče glasmoteče tišino nekoga, ki 
ne govori , da postane srečen zbudil en dan , ko je izgubil 
se mi je dejal, da ni bilo veselje , da sem se počutil in vse 
v enem dnevu izboljšal jutri bilo tisto, kar je želel, samo 
zato, ker ječlovek žalosten

Vsamota teme sega rekel ne da brat se ne dogaja, da 
vam igrajo v srcu , če je bilo le , da sam ni imel 
usmiljenja

Ti kamni sedim pisanje , da vam kaj nisem nikoli pozabil 
svoj   nasmeh vaše podjetje je bilo nekaj, kar je vedno čutil 
, ko je bil sam , od časa do časa misli na vas, po tem in 
čutil samo spomnite .

Kadarkoli sanje zbudi in poglej me sprašujejo , če bo še 
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vedno tako zamislili , ali mislil, ali pa samo potoval sanje 
gradi se nič ne spremeni nič ninarobe zaznava tako redko 
sanje je neprijetno , da se zbudiš , in vse, kar je v njej , 
ne da bi spremembe , končno sanjeali niso sanje vse je 
enako .

V žalostnem nočnega življenja in mirnem in zelo mračni 
mizantrop mirni , vendar pa jezvezda sije , a mesečino 
osvetli tudi najbolj ostre in krute okolje obstaja upanje 
nekdo zanesljivo ena, ki nam oživlja in dvigni prijatelja , 
celo pravi spremljevaleckadarkoli bo tokončno nekdo, ki 
gleda na nas z brezbrižnostjo brez prepričanja ne gleda z 
ljubeznijo nam zadaja bolečino nekako ne verjamem , da 
bi bil prijateljev in samo iščejo popkom tudi on kdaj 
občutili razliko , ki je prijateljprijatelj in meni prepričanje, 
ljubezni , tudi v bolečinah časa , da bi se nekega dne 
človek nihče ni mogel povedati, če je bilo rečeno, ne da bi 
vedel , kerčlovek vedno naredi nekaj drugega zgodilo se 
je zakoreninjena v njihovem načinu življenja od trenutka 
rojstvaodrasti in sčasoma odmrejo vse,človek je kdo 
vedel, predogled in niti ne vem, zakaj je to storil , da je 
človek in njegovo počutje .

Videl sem v tvojih očehnekaterih sijaj nekaj storil povod 
je bila intenzivna in imeli vzrok za ljubezen sem pogledal 
še naprej sijalo videz je bil me win sijala kot penečim in 
močne zvezde ujete moje oči jelep občutekstrast , ko 
vidiš kje želim biti želim, da bi šel z mano na enak način, 
to je zapisano v tem zvitku , da so rame dreti na nekoga, 
ki bi želeli biti vedno in sem vedno želel , da se mesto, ki 
bomo zmagali z našim mesečini in iste zvezde vedno sije.

Ne razumem, ali ne razumem, tako da tudi samo ne vem 
dovolj razumevanja , da zavedaš, da veš , tako da bi 
lahko trdil, je bil obveščen o dogodku je bilo tistega, kar 
se je zgodilo samo hotel vedeti, če se je začelo in končalo 
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na koncu želim, da veš , da je , kljub vsemu, kar se lahko 
zgodi, karkonec ni mogoče napovedati, da vas ne bom 
pozabil in da lahko vedno računate na našo ljubezen v 
vsakem položaju, saj ne gre samo za strast pogledal sem 
v temi sem videl globino noči , da je čas , da se sprostite 
povečati glasbe na radiu in me vodinoč jespremljevalec 
lahko delijo najbolj občutljivih občutke , ker ona ohranja 
skrivnosti inpodobno, da ga pokličete tiho noč ima vedno 
posluh , vendar pravi, da malo , čeprav vedno conniving 
in zato sem vesel .

Kako živeti zapornika celega svetaDih svobode za lajšanje 
tesnobe , da občutek zapora povečuje napetost živcev 
utripanja , brez drugih, glej , glej , obveznice , ki so 
izdane v nas , ki sproščanju radi svobodno in naravno je, 
da nekaj bolj banalenali seksi ali predstavljal sem si , 
kako je delal je za pisanje in imajo nekaj zamislil in 
predstavljal moje počutje vulgarno kandidiranja občutek 
in ogled pišem vse, ki so šli skozi um je navdušen , da 
vam bo branje tudi .

Ta oseba samotno lego in brezciljno to dezorientacija , ki 
nas potisne na pozabo pri popolni izgubi občutek pozivam, 
da diha , da je to tisto, kar se sooča , medtem ko živi 
oglejtevzdih cigaretni dim širi en dih, po drugi sape 
okogledam zapisnik mimo opekline cigaretnih počasi za 
nekaj, kar bo zahtevala nenehno odslej drugega dih 
,beseda , preden gre časovni upanje to zasvojenost oditi 
en dan se je zgodilo , da se prenese vztrajnost napora 
sadja čarobnost pozitivnega odnosa jenekaj dobro ali celo 
izjemno izvirna bi bilo , če nastanejo zaradi narave in 
želijo biti bolje in več kot to !Zmagovalec in na koncu 
prepričljivo jutranjo osvajalec v tihi noči , vse v moji roki , 
brez ulova vse za iluzijo, z naslednjim pogojem , da je 
vesel, ali pa zelo vesel, samo zato, ker je želel
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In vse to je del , kako se počutite danes stvari v tem 
dnevu koli century'm predisponirana do sreče , da bi živeli 
jaz ne živi ni slišal, kaj sem slišal in ne tam, kjer še nisem 
bila tako dobro prerojena , da živijo , danavaden v nekaj 
rahlo nenavadno žeje prisotna v nezavedno nekaj, kar nas 
ne moti grem naprej z gotovostjo , ki se zaveda nečesa, 
kar mi vsak dan vedno živijo z domnevo, vse, kar si 
predstavljamo , jeresničen dosežek , če smo sužnji neke 
vice ali kateri koli podlagi lahko ga obdaja in 
prepuščaskoči teče muhe v domišljiji čutov naredi srčni 
funt enkrat dosežejo končno svobodo osebe, ki ne sodi s 
svojimi dejanji se živeti brez .

En dan je šlo prehitro uspelo izgubiti me je stala spet 
kmalu nadaljevala z dihom projekcijo in zaupanje v 
okrevanje in vztrajal živel , kot da obstaja še en strel se 
je počasi, a vztrajno in prepričani korak vrne v najbolj 
noro dirko na svetudirka se imenuje življenje je bilo za 
njo, da sem se boril in dosegel cilj, da je vesel, da je 
dobro pozicionirana na begu ... preko borila sama je 
potrebna svoboda in to jesestra od osamljenosti , kot tudi 
z odhodi vedno označen leprva inkončno si lahko le sami 
prvi in   zadnji tek sam, ko je bil taduh spopadov , vendar 
nismo nikoli sami imeli življenje naprej in da je prost 
živeti in biti prvi inzadnji , ko začenjamocikel je naravno, 
daodhod na predzadnji obstajajo točke, kjer smo 
zmagovalne je takoprva življenje na enem mestu in še 
zadnji , vendar nikoli tako ustavi ni nastopil na tekmi, v 
tekmi življenja smo vedno zmagali in hkrati izgubiti in da 
je tisto, kar je boj in uspeh v življenju !

Powered by prosti čas premišljeval , equacionei in končno 
vzel tožbo stranke na nemir človeka postane nesrečen, če 
živi , ne šele takrat, ko ne more nositi , da je tiho , je 
potrebno iskati sreče , ki prihaja od znotraj , ker smo si 
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nekaj nestrpno od zunajkot tudi skrb za to , kar nas 
žalosten prenašati osamljenost in se ustavil krepi se nas 
dosegli živimo sami s seboj dosegel srečno polnost enega 
, ki želi ničesar , ker je bilo ugotovljeno, da ne pomislim, 
da z avtistično načina življenja , vendar je najbolj srečeje 
v nas .

6tar tam ... 6tar tam, ko ne sprašuj ... 6tar ko ni potrebe, 
da ... 6tar tam , če hočeš ... 6tar obstaja tudi, če ne ... 
6tar tam, ko se ne počutim ... 6tar tam, ko meplameni ... 
6tar tam, ko si misliš o meni ... tam 6tar pro kar pride ... 
6tar tam, ko si predstavljate ... 6tar tam tudi ne želijo ... 
6tar tam samo zato, ker ja ... 6tar tam, ko meljubezen ... 
6tar tam, ker obstajaš ... 6tar tam, ker sanjaš z mano ... 
6tar da bi bilo tukaj ... 6tar vedno tam ... Kaj mislim 6tar 
tam ...

Če ste že kdaj videli , in pravijo, da je pogledal zanimivo 
dekle dekle , ste imeli nekaj v svetlo videz veselo in 
peneče nasmehom bilaženska, za tiste, ki želijo lepe in 
čutne obdobij , tako da me je zapeljal in kdaj si želela 
tako čutiti gostas-si magija ?To je bil moj dan za dnem .

En dan sem mislil, vse to samo zato, ker je , ne vem, kaj 
bom rekel, in nato pisanje je bilo drugače je bilo tudi 
strah, da se sanje o biti in ne vedo, kaj se bo zgodilo, sem 
poskušal opisati , kaj bi se kdaj vidim tukaj se je končalo 
potovanje na enem koncu svetamolk , ki je obstajala in da 
je nekdo utrpel verjamem, da kdorkoli bi morali storiti 
prav to, kar drugi ne manjka poguma, ne deluje , vendar 
vedo , kako prezreti dobrobit nekoga, ki ne ve, kako iskati 
in videti nehal in mislim !Izbrišite cigareto ,spopad začne 
kot preostali zdravilno želje .

Bom napisal exorcise in ustvarjanje .So porabili dve 
minuti se začne resnico pisati in nekaj drugega ste nisi 
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.Čutim, da ne morem , na drugi strani pa se počutijo 
bojevnika , ki ima najpristnejši, zmago .16 minut od 
izbrišete cigareti , raste željo, da bi ga relight .Vse gre , 
ko se počutite , kaj se dogaja .

Razmišljam , da boste morali počakati .Šibkost urgentne 
želje za zmago vse bo prišel kot sončni zahod .Obstajajo v 
stalnem stiku z željo .Mislim, da je pol ure po zadnjem 
času vidim in čutim , ko je prehitel čas.Potovanje v 
sekundah , v nekaj minutah so kot rakete za praznovanje 
vsak napredek.Sem rahlo občutek , razmišljal, kako bom 
dosegla napredek.Obstajanazadovanje , saj je dostop 
cigaret .35 minut Evo akt želim preklicati .

Je ni razmišljal , je delovala mehansko in procesno način .

Imel sem ta dostop v procesu izumiranja razmer .

Recoloco me minljivo,spontano ustvarjanje .Besede , 
stavki z delovanjem in povezave.Sem slišal na radiu , da 
lahkonačrt abort , razmišljam in se počutim s severa .45 
minut in glej drugo cigareto , mislim , seveda !Vse, 
ampak skoraj vse, kar se spomnim , in da se moramo 
soočiti .

To jeura z rezultatom 20 let, ki ga je 30. imam .

Živimo 66% življenja razmišljal o 100% , ki nas lahko33% 
dali .Je bila težavna , vendar je pojasnil .

Če bi res morali boriti in ambicije , da preuči sredstva za 
ukrepanje

Ni lahko , ni težko , da se vrnete kajenje " samo" 
cigareto.Se pojavi naenkrat , in sledimo poti, ki ne štrli .

Seveda , kadim od situacije.Moja narava je moral 
vsebovati čistost.
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So preživeli dve uri 03 minut , nato pa mislil esfumacei .

Bo vam pojavljajo , se bo nekaj sortir .Sem se začela 
smejati , misleč, da je nekaj, kar se dogaja , da bi dobili .

Najlažje je dati gor, ampak jaz bi vztrajala .

Okrepiti in mislil samo povedati, da sem zmagal .

Nenaravno , da je nekaj nenormalnega .Kot sem že 
odraža , jenajboljši tip pretvarja, da spati .

Volja je , da pridejo , ampak ne bom pobegnil .Nisem 
lahka , todaenergija nikoli ne zamudite .

Počutim se bliskovito moč, ki me nikoli ne zasenčijo .Bom 
spremeniti , to ne bo oklevala preoblikovati vse.

In vem, ker bom.

Miren in banalna cigaret , kar je nekoliko okleval, kot 
nadležno.

Ko je nekega dne vas come'llgaleb prosi , da bi nazaj ste 
imeli kaj ni , če nič želel vse izgubljeno , kot bi jaz brez 
tebe izbral opis, ki je imel strast velikansko ljubezen in 
vedno zdrava pamet , ko razmišljam o tebi , preko 
kateregaizgubil sem tu , ti tam, kot sem si želel , da 
bivulkan radi mešamo vaše srce , da je velikan ljubezen , 
vedno zmagoslavno kjerkoli sem čutil globoko željo, ki 
prihaja iz mojega sveta ste si vedno želeli , še posebej, ko 
se smejitevidez sreče jemočnejša kot vse električne 
energije , s pomočjo katerega si vse trenutne nas , ki se 
veže in se nikoli ne loči nas nikoli ni imelnamena 
naključno srečanje predstavljate most čez reko , 
kjerpločnik že pomenilo nič videl sliko in tekel , in se 
skrilsem prebral v dokumentu sladke besede, kot so medu 
črk niso sranje imela pomen in so bili pokopani v 
preteklosti nekaj, kar je veter piha in mislil, da je obraz 
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pobarvan s čopičem v nepriljubljeni okvir , da ste bili del 
nastalega umetnosti so pobarvane na zaslonu , je bilataka 
starosti .

slika

Bežite , tekel , vendar me je zgrabil in me potegnil , me 
je vzel s seboj .

Proklet sliko , da ne bomo videli , ampak , da se širi .Je 
neprepoznavna oblika izkušenj videz je , pravljice všeč 
.Zamrmral sliko : se bojiš človeka brez obraza !

Ja - sem odgovoril z nekaj strahu.Ne bojte se , ker sem 
obstaja le v prisotnosti svetlobe .

Govoril sem svetlobe in energije , ampak nikoli o človeku 
, katerega obraz se zdi, ne zavedajo in drselo in zagnati ki 
bežijo ne da bi dosegli vaše fizično .

Slika jebitje teme , ki ne more živeti brez svetlobe.Čudno 
se senco , ki vas skrije vtemni in tišini.Toda sunki 
svetlobe in s klobukom ostentas brezosebna , črne .I 
povzpnemo do nebes , povečate z izkrivljanjem vaš videz 
in metamorfnih svetlobo.Vzdolž rečnih nebo kot kdorkoli 
reke z Sultan zraku malodušje in se odzove s hitrostjo 
črno nebo in densifico me spusti kristal in ostro dež.Toda 
za človeka brez obraza vode predre moje telo in moja 
glavna Gabarden ne vpijejo .Narejena je iz sence .Te 
namišljene številke so bile poustvarjajo mi mrtvi noči , 
chase bežijo iz teme in svetlobe povpraševanja .

Semprijatelj nesreča sence .

Vse zlo ještevilka ne obstaja.

Gremanjka videz .

Krik kot obliko vseživljenjskega užitek izhaja iz temačni 
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duše ,

Občutek zaščite drugih ingrozno brenčanje duša .

Kaj se dviga niti pade , vendar vedno dvigne na prevara 
sranje .

Kar vidite , je res visoka , in nepadec pečine .

Na višinah valov , kjer zelenih laži in modre umiril .

Prenapetostni rdeče opozorilo kot načel drugih.

Temna, mračna , lahkomiselna ni vedno prisoten , saj 
poglablja obupa glasnega in tihega krika .

Z besedami se nanaša na izpolnjevanje nadnaravno 
čarobno ki vključuje strast .

Brez ulova , pismo z dopisom gradiliterarni stena besed 
prihaja neizogibno dejstvo ... kjer teče pisanje in solze 
nezlomljiv zadovoljstvo , katerega bitje ne nasprotuje , 
vendar ne postanejo oživiti in se pojavi zaradi 
odmoraantarktični led , ki odbija lastno čarobnost da med 
bleščečih bitja in kako se da utaplja v ogenj poželenja 
izgovoritidolgo napovedal .Piše in prevaja duša izlitjem 
ustvarjanje stroja.Med vrsticami in rekov tukaj je tisto, 
kar misli, in druge pripombe .

Vertigo

Začetek,skala, ker čas ni minljiva .Vzporedni padec na 
slab začetek , arrefeço .V prstih ravnotežje me in skok , 
potop .I me ne ovirajo , skočil in zamislili vrtoglavica 
.Hiter srčni vznemirila nekaj, kar predstavljaš potovanja 
.Na sprednji strani , sem videl življenjsko dobo vdrugo , 
da drsi po zraku .To je bilprosti pad ta padec je udaril ob 
tla ...mokra cesta tar sije v zrak odzračevalnim ozadju je 
mraz !Moker asfalt občutek sveže vode , ki se sveti v temi 
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spomnite svetel in peneče nebo in je bila tako močna, da 
je razlog , ki je močno vplivala na to bi uničila to, kar 
prihaja .Ura se je ustavila in ovekovečila trenutek njegove 
misli .Pri hitrostih nad vetrom prišel v vrtiljak in 
navijanjem sam obrnil in rose , rose , vrnil na prejšnjo 
trenutek , da se najkasneje ga pokličete tako dvig padec , 
ko je padla vrtoglavo .

Ponos počutim , kot da sem videti drugo trpi nekdo, ki je 
menil, in nikoli videla drug drugega v kožo drugega 
upanja nikoli sofrais dvigne duha pomoči in medsebojne 
pomoči pri načinov obstaja balvani te ovire predstavljajo 
ponos rodil na ta način vI prepričanje , ker je svet prišel 
boriti do konca in vas skrbi in dokončno in priti do dna 
poznati med seboj in svojo svetovno ograje v umetnosti 
ograjo tam , da jim naloži udarce gre vse skozi občutek 
zadetka do konca letameč boj moč trpijo nehote oddaja za 
zmago in imajo sveti tja pazmagovalec in poraženec , ko 
padajo, čutijo bolečine , vendar se dviga in zapade 
jeborec , ki zmaga bolečino je predstavljal vvisokezadnje 
dejanje in smo Domnevamo o slavi zmagovalca in 
poraženca vsi borci zaslužijo želeno zmago .

To jutro

Bilo je neresno in udarna dawn solze nedaleč odpretirano 
joka , da je smiselno v obraz postanem vlažno zjutraj 
ženoč je pred tem je potekel čas je prišel krik in je rekel , 
da pazi na sonce , da pridejo in izpari solzeteče navzdol 
insvet z oblaki preprost nasmeh omenjeni presenetiti mi 
odločili, da odločijo, kaj se bo zgodilo , bi nadzor in to 
resnično preizkusite bila sprejeta odločitev, ni pojavil od 
nikoder , bi vam pojavljajo občutek , da jesklad je bil 
občutek minutonavade iz o pogumu in vztrajnosti krmijo 
upam, pred začetkom opravljanja in pojasniti meglo in 
izdajalski veter je prišel željo, da bi nekaj dosegli , da bi 
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dosegli .

Luck bi se začel čas za sebe in napredek ljubezen v bojih 
in bitkah brezhibno strel je bil natančen za naslednje dni 
hitkazalec prebral ure, minute in sekunde in sprostila mi , 
kot da bi s čarovnijo , ki je bil danveselje in radost videl 
več kot večina ljudi, je bil drugačen trta um bi zagotovo 
zgodilo, bi preprosto surtir .

web

Pogledal sem resno okrog mene videl krajine in ni grdo 
pogledal družbi videl spletu , kjer je vse povezano in vse, 
vendar sem mislil,pajek jeparcelaresnična drama smrti je 
bilobisk pajek inweb je za njeno avrsta večerji je pajek , 
ki je utrpela največ in najmanj tkali pičil ljudi in kako , da 
zaspala to požirala calhava so vsi sanjali, da je bil tisti, ki 
je umrl v svoji spletni pajekgrda smrt prenehala obstajati 
in umrljivost bi podlegel to je bilosanje o čemer je 
nesmrten brez strahu spletu , pajek in življenja vseh 
podlegel , vendar pa je na nas, da tvorijo spletu in je 
lahko dobro za vse življenje , ne grdo imajo voljo do 
življenja in ni videti , da pajek , kot na koncu , 
ampakampakkonec cikla družbe / spletu, ki je vedno v 
gradnji, buildingweb se je razvijala in pajek ni rešitev je 
web ,grd pajek in moja domišljija .

Kava luči sveti cigaret med zla in pražene kave dobil to ta 
prostor jezračen, dobro obiskana , kjer ljudje pridejo od 
kjerkoli vidim v prihodnosti ustvariti zanko v tem 
prostoru, kjer pišem in potem imajo za ciljUpam, da je 
dosegel v približno 2000 ur, od katerih je približno ena na 
posvečajo sam dan v tem prostoru posebej imenovane 
kavne luči , kjer upam , da osvetlitev proge med moj dan 
za dnem počutili sproščeno energijo celo za instant'll 
voditi dnevni procesnapisatikonstantno ustvarjanje, 
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sprehaja , razmišljanje in pisanje je nekaj, kar se mi zdi 
zanimivo in zahtevno morje sam si predstavljam v mojih 
svetovnih morij med dnom je življenje !Kopanje v ocean 
pisanja , kjer vidim črnilo teče ustvariti čudovite linije 
med besedil, stavkov , pesmi ali celo preprostih misli brez 
velike pozornosti ali padavin , tudi napetost ne obstaja 
namere v mojem oceanu lov do črke s harpune za 
doseganje v ozadjusrca , ki čutijo različna čustva , 
občutke , ampak tisto, kar je pomembno, je , da se 
potopite v naše morje in predvsem ljubezen različnih 
morij .

Jaz prižgejoluči luči moč energije Evo izbrišeosvetljena 
prazna , izpolnite občutek prebudi v meniželja neskončne 
zgodi, dasvetlobni plamen osvetljujepopoldne teče počasi 
, zelo leni jesvetloba prebudi svetel videz in kakoda 
gredobiček v prisotnosti znanja lahko oddajajogosto 
parfumi, intenzivna in nalezljiva glej, vonj, ki se počuti 
veselje, da vdihne in kako dobro vsak dan, nikoli ne diha 
isti zrak nasmeh nasmeh ni vedno točna ampak kaj naredi 
si lepaintimno malo nasmeh ,znak veselja in zdravljenje 
kot fascinacijo zelo naravno in sproščeno brezčasno 
veselje , ko nasmeh mi razumno hit sij , ki zvito ne moti , 
in ko mi dotikajte se razlikuje stunning'm nekoliko 
globoko razmišljanje za trenutek , kot srečepojavi v 
realnosti dualnosti veselo nasmeh na videz preveč svetlo , 
kot sem včasih videl.

Fado Fado destinacijo , ki označuje nostalgijo brez 
starostne daljni puščavi , ampak zelo blizu sedeža , da si 
želijo Kupim le čutite pripada ni vse, kar jaz napišem , 
ampak čutim , kaj pišem .

Tukaj jepreprosto, vendar ni zmanjšala besedo , da moje 
srce posluša veter v zaupa vetra , da vas nekaj besed 
napisal v dežju , da bi z objavo vam povem , da bi 
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zasnovo ne s svojimi žarki in vasjaz bi rekel, da ste svojo 
energijo in boste moje sonce vedno sije , tudi na dneve, 
ko je bil sneg to razmišljanje , da biveter vedno piha .

Pomislite , razmišljanje in deluje ali ne deluje , ni izrazila 
počuti in kako težko je , da se počutijo in da ne izražajo 
samo včasih dovolj le, da obstaja , ampak odražajo pred 
reakcijo kot proces, slabost in se pretvarjati, kot kontrolni 
misel aktu, ali nezakon zdaj Evopametneje potem 
pretvarjati .

To jeobčutek , ko potem odraža precej reakcijo , ki se ne 
more pa se lahko počutijo tudi visi včasih tišina je 
razmišljati in ostani prisotnost , kar pomeni, da je .

Ovira niovira za zmago pokazati brez strahu včasih 
počutim storilec ampak interes je živeti in se boriti za nas, 
da razvije včasih je, da rastejo in se učijo v boju za 
življenja smo vedno morali odzvati z izgubo , nesreča 
premagovanje ovir ječimsem premagala jenajvečja 
veselje za zmago in nam daje pravo vrednost , da nas 
premaga in pridobila vrednost, učiti se iz porazov in 
končno zmago , jebistvo življenja .

Pomorski vrtinčast voda valjanje v morje,pesek predenje 
kapljicah zrno za zrnomvetrič valjanje po tleh , zgrabi z 
eno rokoocean kapljice z drugo peska v morju , 
kotgostitelj , namočeno v ohlapno sami stranisam 
osvobaja širi občutek , ki je imel vse v svojih rokah , 
vendar ne vse, kar še ni vse, kar se doseže včasih 
pobegne roke, med tem, kar čutimo v naših srcih in rokah 
vse imajo vznemirjenje in ulov , ki izhaja 
oblikovanjetornado .

Ne , kaj naj ti povem, je res, ampak to ni absolutna laž !

Gorečih bolečino izgube .Kje ampak kje si ?Kaj sem 
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naredil ?

Nisem sanjala, saj sem budno čaka.

Saj bo prišel , me bo rešil iz tega šumenjem drgetanje me 
, razveljavite me , break me in kvari in pravi , da nisi !Kje 
sem , želim več , ne morem obdržati samo življenje in 
dihanje .

Pot skozi frontah in Evo nekaj, kar me skrbi, da 
napreduje.

Ker umik in dobili nazaj, kjer nisem niti pomislil , ali bo.

Rad bi pobegnil , off cigareti , srečanju na skalah in 
fulminati .

Moje srce je , kot je ta cigareta , ki gre ven z željo, da bi 
zopet oživili vam botisti, ki me je in vozel unties potiska 
.Jaz ne bi , ne želim bitisvoboden nit, ki vezi prispe ročaji 
.

Ne želim , da bi kaj rekli ali pravijo o meni , želim biti , 
kaj čutim .

Ta vozel , ne vidite, da smolike in stisne in uničuje .

To tie bo razdeljena .

Vse se vrne na ničlo .Hočem biti 0, brez kakršne koli 
logično nadaljevanje , ne želijo biti pozitiven ali 
negativen, vendar vztrajajo, da morate storiti in zgodilo .

Naj me .

Zakaj joka?

Ne vem , ampak vedno vem, zakaj solza padci in 
svoboden , tudi jaz vem, ker sem včasih naletijo na 
napake drugih in ker držim drži .
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Rad bi jokal , želim , da me spusti.Ta zagrenjenost 
občutek, da me zapusti z toplo hladno mrzlica , ki bi bil 
vreden svoje solze in smeh in občutiti .Konec bo poskrbel 
za namen , ki ga raztrga doseženim niso izselili , ampak 
vedno skriva in teče v obraz tear brezbrižnosti .

Razmišljal sem , kot ste vi.Tako samoumevna , tako kot 
kaj menite , sostandardni .

Ni mi mar , kaj tale , ne želim videti, kaj mi ne more dati 
, kar potrebujem , in ne ti.

Hočeš me .S tabo želim si , kot ste bili vedno , kaj je 
mislil, da je tisto, kar ste bili , ali če niste bili , ste počeli, 
kot ste jih naredili .

Sem jaz.

Ne vem , kako sem začela to zgodbo mislim, dabo nekaj 
dosegel , ampak nimajo puščico niti lok , kaj šele cilja .

Nimam namena, da se sprašuje, sploh ne prilagojenih 
taria , čutim , da sem dosegla je sam , jepuščica vozi v 
srce , tako da je moja bolečina .Osamljena srca , ki jo 
zaznamuje kapi kot revitalizira ,bolečina premočnavolja za 
črpanje .

Nisem zastonj.Nikoli ne bo povsem zastonj, imam svojo 
svobodo , vendar menim, kdo ga je ljubezen do mene 
zavezuje.

Zato, ker me ljubiš ?

Bi radi .Želijo biti prosta in vezana na nekoga .Želite 
počutim sam in neopažen .

Nočem, da bi razumeli ničesar , ne želijo razmišljati o 
ničemer , ker sem napadel , želim proč od približuje.

Ne želim, ljubezen je dejal, da je svoboda.Rad bi samo , 
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da spusti , kar je v meni .

Tesnobo , izgubo .Je bila in ni več to.

Je prišel trenutek, brez občutka levo.

Ta narava storiti in razveljaviti in še več, da se pove, kaj 
bomo storili .

Ne želim storiti ničesar , ne želijo oditi , bi rad šel tja, kjer 
ne dobim .

Bodite več in nič ne bo .

Ne joči , ne smeh, ne mislim , ne izgledam in se počutim 
kot da nisem mrtev .

Kakšnatragedija !

In da bom moral iti en dan bom tudi podlegel .

Zakaj?Ja , jaz se sprašujem , zakaj se to , zakaj , ampak 
ne želim razmišljati , kaj je bilo posredovano .

Ne želim se boriti , ne želijo , da bi toliko, kot nekdo, ki 
nikoli ni bil .

Glas preganja , ki obžaluje .

Hang On .

Bom potovanje , sem pridejo in gredo potrpežljivo .

Kaj naj rečem , nimam , nimam več veliko in še to mi 
manjka .

Vdira mi se mi je povedal, ne želijo .Nočem .

Ne želim iti nazaj , želim biti tukaj , ko glasba igra in 
veter piha .

Ne želim biti hudič , ne želim biti angel , ne želijo v 
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nebesa ali pekel .Želim deželo , kjer obstaja vse.

Ne želim oditi , jaz ostanem , kjer sem jaz hočem vse tam 
, samo jaz prostor dihati in misliti na to.

Predstavljajte si, in ustvarite svoj lasten obstoj.

Rad bi samo zrak za dihanje .Želiš svoboden kot zrak, ki 
ga diha.

Pisal sem , kaj bo prisoten po branju , kaj je moja bitje 
želi posredovati.

Vem, da to ni enostavno .Mislim, daveliko ne bo rekel , 
veliko je tudi tisti, ki ne bodo razumeli.

Zavračam .

Nagel želite zavrniti , kaj me siromaši .

Trivialno stvari nimajo mesta v osrčju obstajaveliko 
čustev.

Tisto, kar vidimo na prvi pogled lahko označite v vašem 
srcu .

On ne more vzeti , ne želijo videti , ampak občutek , 
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kakšne so vaše oči videti .

Nikoli ne odpirajte oči srca , saj ne more videti in trpi .

Tukaj sem .

Ali me vidiš ?Mislim, da ne !Mi lahko počutite ?Mislim tudi, 
da ne !Kaj vidiš v meni ?

Hm, sem bil tukaj, da ne boš me esquecesses , ne more 
stati ne boste imeli , ker tisto, kar nas združuje, včasih 
nas ločuje , ampak vam povem , da sem tukaj .

Ne bom se pretvarjal,

Bom napisal in pustite, da teče .

Kaj pišem , je nedvomnosolza .

Kot sem napisal solzo , kot je, žalosten, osamljen , 
mokro, svoboden.

Dovolite mi, obrišite si solze , bolečine , vašo žalost, svojo 
osamljenost , da je zadušitev , da je biti sam .

Dovolite mi, da ližejo svoje solze , pijem to bolečino čutite

Samo sam .Me , to sem jaz , samo jaz !

Kako sem jaz?Samo jaz .

Občutek razširi , da resnično čutim bolečino.

Kakšen je občutek, da smo.Mislim, da o tem se bo 
tistega, kar prihaja iz tujine .

Navznoter, vem, da obstajajo , da obstaja za druge, samo 
poglej na nas, vendar nikoli videliisto , da sem svoboden 
strani, posamezne liste , ohlapne kazni , ohlapne strani, 
posamezne liste , ohlapnih fraze , želijo vse menjava , ne 
želijoshraniti ničesar , sem izprazniti sebe , samo zato, da 
evoluirei da vse, kar sem pisati, vse evaporize , esvaísse 
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v pismu stavka več bolečine , vsaka beseda svojo 
bolečino , pišem , da me osvobodi .Ne želim, da trpi .

Še en dan, zjutraj ,sveže jutro zrak , preveč 
hrupno.Hočem noči, tiho noč , kjer sem vidite vtemno luč 
vam prinese s seboj .

Oglejmo pridružite tišino in temo.

Naj bo svetlobe nezavest.Stranice, kote , očarljivost , 
uroke, pesmi, fraze .

Hočem biti tvoja luč v temno noč.

Kot sem pustil sem šel v kotih globokih plimovanje 
igrajocitre visoko morska deklica .Želim ostati in pogled 
na vas brez povedal, kaj bom napisala .

Da vam nikoli ne pozabi .

Nič !Ni storil nič

Cilj S temi besedami je nična .Ne želim si , da se glasi , 
ne bomo več želeli napisati en dan želeli , da vam povem 
.

Ampak zdaj si želela malo nič.

Ne vem, če boš prebral , še manj pa razumem, kaj ti 
moram povedati .

Kaj želim, da bi opazili, da entendas in vse , ampak 
predstavlja mene in tam lahko računate name .Ampak ne 
povej nikomur .

Počakal bom na smrt decepe mene.

Smrt ?Ni smrt !

In to je vedno prisoten .Ne bojim se smrti , ampak te 
izgubila .
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Saj ne, da me je nekaj bolelo , ampakizkušnje imajo in ki 
nimajo jerazlika pa , kako je lahko to tako ?

Hočem nič , za malo in veliko karkoli hočem , želim 
ničesar , ponavljam, vse sem imel , ko nisem vedel , zdaj 
pa vem, kaj želim ničesar , zavrača , kar je , in ne, bom 
prost , brez vsega, kar mi jevezi in mi bo padec grenkobe 
, da je imeti.

Preprosto , hočem biti !

Lahko me sem bil?Ja mene in vse , to ni nič nočem ." 
Timeless "

Hit , in začel pretepanje nenehno hit z izjemno toku 
anomalijo ali poškodovan , potem en dan odprla ni več 
vrnil storiti, je biloodprto in takoj blizu, kot bom izgovoril , 
je bila moja, ampak vedno v mojemvaše naročilo je , ti in 
jaz v besedo nato v srce!Globoki žalosti , da so

Ni znano, da se zavedajo in se naučiti živeti s svojo 
intimno glej,razlika je zanemarljiva in imajo pripadnosti , 
je nekaj, kar vedno zbledi , kot če bi v zameno , ni odpor 
v bistvu samo želim , da bi se od sebelahko vidite v 
ozadju naša notranja in tam smo videli , da ni nič tako 
slabša kot manifestirati višje Evo očitno razmišljati , ne 
dovolite, da izrazijo , koliko nižja jeraven, na kateri smo 
se postavljamo bomo videli , kako je višji jaz ,je bolj blizu 
infinitezimalni vedno spraševala utopično Evo se rodi , živi 
in se uči in če ste res zavedaš, ve, da je veliko hodil proč 
od vsega in vemo, svoj   jaz , kaj se je spremenilo?

Vse, kar je v mojem tihem svetu !Zakaj?

Ker sem pripravljen spremeniti in se soočajo vse, ampak 
skoraj vsi , ki prihajajo iz mojega sveta moj svet tiho?
Jerazum , ki mi pravi, da narediti pravo stvar tako !
Predstavljajte si ? !Razsežnost stratosferi brez širitve 
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omejitve vnese razočaranje magije brezčasno na ravni 
iluzije sam vedno s temno videz resnične iluzije besede že 
govorijo razočaranje ;generacija Dora notranjih nasprotij 
preprostega agonije , ki bije vsako harmonijo .

Skrivnosten , globok in občutljiv , da jenezavezujoče 
pismo o energiji veliko več črk ali črka malo besedo .

Tukaj jemenhir ki se nalaga in pisanja veliko malo je 
dejal.

Zaman stvari, boste prišli mnogi bodo tisti , ki vam pusti , 
drugi ne bo stal .Da vam povem, da je večji za težka 
borec , ampak si "uporabo" , ki bo nekaj stati , ampak 
tiste vnotranji najmanjši imajo vrednost, ki jo le lahko 
dobili .Živijo , rastejo , se učijo , in v ozadju vedno malo 
utopično seznanitvi.

Pred vami jedan, za malo , želim samo še izvedeli, da je 
bilo pisanje za poenotenje poznavalca rednega znanja 
znanstvenih spoznanj , ki jih tako razložiti samo z 
globokim modrosti, ki se prebere +

Jaz bom začela , če želim do konca.

Dim širi v notranjost moje sobe .Za mojo notranjostjo pa 
je ta kršena .Želim , da bi prekinil s tabo in z drugimi.

Jaz bom dobil?

Moč, moč in sila, ki me preganja in mi pove, da se 
premaknete naprej brez strahu !

Boste na koncu pred mojimi dni.

Vse zunanjost bom zavrnila , saj bo čutim ... ne vem , 
ampak tukaj sem zapustil moj mali zgodba je na tej strani 
postavljeno mojo radovednost malo zgodbo .

Kaj sem vam bo povedal, na teh straneh , je za mene, da 
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bi našli pravi jaz , ki biva v meni , brez zunanjega sveta .

Kako je to mogoče , bomo videli, kako bom opisal mojo 
zgodbo .

Da ne bodo več vnaprej , umik zares pripravljena iti 
.Kajenje je še vedno prežemajo ta prostor .

Ta zgodba se začne , ko se bo končala .

Kaj vam povem, je, da boj proti vse.Poglejmo, če lahko 
dobim do konca in reči, da sem naredil vse, kar je in nič 
drugega , kot maksimiranje notranjim jazom .

Tu je prišel v kratko cigaret znašalaštevilo strani preberite 
, zakaj.

Oglejmo boj , bo to , koliko časa

Sopra v urah , v minutah , v nekaj sekundah .Da je konec 
!

Bom začel , kjer sem končal .

Pripravljen sem na to kajenje prebode skozi okno in 
izpustov v zrak , želim, da bi se ta dim je samo zrak .

Rad bi samo , da diha zrak

Želim, da plavajo in si predstavljam, kaj se tu bo povedal 
.Kaj ne želim storiti , začeti na koncu vedno iste napake .

Bitka še zdaleč ni zaklenjena.

Kaj želim sporočiti je, čustva , situacije in konflikti .

Inboj je na zmagovalni bitje , ki sem bil .Želim 
bitidrugega, sliko me preganja .

Moje zavedanje, da me opozori in mi pravi : pojavijo se 
vam zmaga
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Tukaj stojim , ampak boj proti pretoku to chase .

Moja velika , gre za mojega jaza .Osvobodite se , razširiti 
sami, dovolite mi, da vas bo skozi mene .

Začelo tukaj , kaj bom .Kaj so vprašanja , nadaljuje brez 
flinching , glej lik , ki me preganja .

Ali , se zgodi še enkrat , in prerojeni , da živijo in se 
počutijo .Ne demagogijo in iluzije , v živo , kaj ne vidite .

Saj bo le tako napredujete , vstati in reči .

Rad bi bil to, kar sem , sem jaz.

Je, da sem bil in da boslika .

Jaz bom , kot si predstavljam .Ko me je preganjal bom 
povedal, ko napredujete .

Me sooča in osvobodi me .Še končno začeti.

Vse to misel .Pazite, to vam in konec preganja na kabel 
ste prijatelji .

Nič več mi je žal za ta trenutek .Dosegelkonec muk , me 
je dotaknil in zašepetal , da me , ste tam ?

Zdaj jekonec začetka , da bom tukaj poročal .

Za zdaj rečem , samo pridi k meni in me vključuje do 
zmage .

Major v meni preoblikovati v tebi .Imajo me !

Vam bozadnji čas, moj vonj .Ja , boš šel .

Ne pokaži mi žalostno s svojim odhodom .Mimogrede 
iščem na svoj način.

Gredo, kot ste prišli , kako ste prišli .Jaz vam ne želite , 
ste boljbujno nesreča .Vaša prisotnost ježalitev .
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Vem, da za vas , nikoli ni zmagal , izgubil samo .

Ti si kot prijatelja kajenje bolezni .

Del in gremo, gremo se dogaja , da ob prihodu ne bo tam 
.Kot sem rekel , Emano na svoj vonj , ki samo ... IRES 
pridobili še okus in parfum.

Morda ne veste, niti se ti v mislih, kaj vas provocas .

Ker vem, da se spomnite nekaj let .Dovolj sedaj, v tem se 
skriva želje, da bi še naprej z vami .

Bom stokanje v vaši prisotnosti sprva mislil , ampak omen 
za manjše tegobe.

Velja, jaz ustvariti našo povezavo, pa v svojem in 
navidezno zadovoljstvo z življenjskimi razmeramimalo 
šibke .Upam si z odvzemom .Ker šele potem bo lahka in 
naravno, tako da me hrani .

Cool, mirno , toplo in harmonično bonadomestilo

Naravna veter teče kot čas vedno čutil s severa.Zračni 
tokovi bafejado proti nam bodo nevihte s katerimi se 
soočamo , je povsem logično, da je dim iz zraka samega .

V katerem najdemo v naravi zunaj kot znotraj harmoniji 
prostih tokov .

Rože , raste in utrjuje zelo koren osvoboditve .Oporoke 
nedvoumno naše srečanje jezelo roza od časov puščavski 
pesek v razponu učvrstitev razlog.Šel osvoboditev 
človeškega vulgarno sliko , na ekscentričnosti intimen 
odnos , ki nas ločuje .Smo različni , jaz sem naravno in 
organsko ti si umetnih in sintetičnih in zato ne exprimas 
brez mene .Brez zakona , ki bo nevtraliziral , boste lahko 
me veseli .

Bom odprla vrata , da prideš govoriti z menoj .Ampak 
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bom pustite priprta , da gremo ven kmalu zatem .Slika 
ste seznanjeni z vašo širjenja , mi consomes potrpljenje 
nemirov .Ste in bostemalo veliko pomembnost .

Vsi imamo te neumne faze , ponavadi pri otrocih .

Toda, če nam poveste, pri odraslih sprostiti otroka imamo 
v nas , potem pa sem imel s tebojslab faza .Grem nazaj 
na miren bolnika.

Lahko greš sem zaklenil vrata .Precej vem, zakaj ste prišli 
, ampak tudi vedeti, kam greš .

Razlika je široka , širša mislil, da vaju .

Pobegniti , brez mene , tebe in eksplodira obdaja .Od 
prvega dne, ko je tvoja beseda bila moja beseda , ampak 
ne povej mi , ko naslednjič poveste , zdravo, jaz sem 
tukaj , ampak zagotovo bo vaše potovanjevrnitev na trdo 
, ampak harmonično realnosti , tako da se niti naj 
napadejo ,imamo tisto, kar iščemo ?Torej samobesedo od 
vas , da je adijo .

In si prišel poslavlja se začenja ...

To je bilzadnji čas ... pogrešam prihajajo oditi .Solza 
padla in ugasne krik .

Vrv , ki me veže , ni isto , da me duši .Vozlišče vratu , ki 
visi na nitki .

Estrangulas um in sufocas zavest.

Kaj vam ponujamo, jepočasna smrt pomladiti in hojo na 
ta način , in govori, kot smo to storili .Nikoli ne bo 
izbrisala bolečino akutno kot en udarec prestregla 
laminatnih hrupno življenje.

Na vrhu neizprosnem spomina in srhljivo udarec .Je bil 
tvoj dihotomni prisotnost med biti in ne biti .Življenje 
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zajeti v fotografskih trenutkov , da so vse trgovine in 
takoj vlije .Ker živite v meni iz mene .Izbriše svojo usodo 
in živi del .

Ta brezčasen občutek širi naslednje trenutke .Kako leteti , 
ne da bi zapustili svoj sedež .

Tokrat ne nehajo , ker dihajo in lahko ste kdaj ustaviti , 
kaj si ti dihati.

Življenje je tako močna, kotpotreba , da diha .Ampak 
samo dihanje se ne živi .

Ko si pustil živeti , ne boste prenehali z dihanjem .

Torej , kaj je tisto, ki se pojavi v nemočnega sliko.

Brez omejitev ali posledice , v naslednjem koraku .To 
izhaja iz drugega biti v vsakem trenutku nam razmahne , 
kar v resnici smo ,iluzija Samobičevanje pečine je živeti , 
ko smo živi , kaj premakne nam jenarava , ki nas obdaja, 
stalno in samo nas moti , mislim , da se vsičas absorpcija 
je posta- le iluzorne um , saj narava odraža vse okvirje 
naključno in superlatively presega vsak trenutek oblike 
človekovega gibanja .

Karkoli se pojavi po sliki jaza je zunaj , ki poveličuje 
notranjost , vendar le ujetiobčutek odvračanja jevečje 
bitje, ki nas žene , da matere narave .Če kadarkoli 
krepostne , protislovnih vdira se vam izenačiti v trenutku 
pozabite, te navedbe ne morejo kosati učenje in zapreti 
nobene zagon.

K sreči sunki ogromno in oddaljeno misel.

Rad bi govoril o ... Sami se odločite , vedno manobraste .

Vzvratno vloge pravi molčati .
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Let je besedadejanje .Kot vam prezreti in vas od .

Letiš okoli v senci vetra .Ker ste skriti , tako da se 
pojavljajo , ko jo želite.

Ali ne vidiš ?

Dajte sebi drugega, boste imeli še eno prijateljico, ki ni 
tvoj preprosto nesreča .

Se izkaže, paro gor.

Tako je štetje do deset , sem spoznal, koliko 
vislumbramento posnetek trenutka prihodnje okna so bila 
odprta in ogled lezadnji dim širi in kotklik prihodnosti 
postane velika in velika .
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