
SUN KU - The Light of Truth

          Opretentiösa överväganden som görs i god layout , 
mycket dos av självständighet , djup , intressant som vi 
ser samspelet mycket goda idéer som resulte steg för att 
berätta en historia med en moralisk som är den moraliska 
av historien ... denna berättelse om två arbetshästarsom 
gjorde en resa genom antikens japan , sedan tiden för 
upptäckten , var den grå åsnan lastad med salt , mycket 
tung belastning ;svart röv guidad till din destination 
husvagn eftersom han hade en mycket lätt belastning , 
tog svamp upp skryter om hans lycka är mycket 
oförskämt sätt den grå kunde inte stå ut med det och var 
på väg att dö när ansträngningen snubblande faller i stor 
pöl av vatten derretendo-om halva lasten , bedövade 
svarta röv titta på otroliga lycka mate att det går att lyfta 
, lätta att ta det som var kvar av laddningen .Driven av 
svartsjuka , kastas i vattnet i hopp samma öde .

Svampen sugit upp vatten vilket gör det nästan omöjligt 
att svart ens stå upp , naturligtvis så småningom ge vika 
för trötthet och dö .

Berättelser om morfar
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Kärlek är som en regnbåge , är inte alltid närvarande , 
men alltid visas !Den utopiska kaosteorinformulerades 1 
= 1 + 1 = 2 : 2 = 1a Rainbow Spiral utopi multifaktoriell 
kärlek slutar vid maximal effekt enhet av strålning , 
blommar i solen - jorden går ut , solen inspirerar samma 
färgeratt måla världen - jag andas , du inspirerar i samma 
luft av kärlek och jag är alla färger att måla din värld !Alla 
är en del av hur vi känner saker och det finns saker som 
förenar , andra separata - men sanningen inte dölja 
fakta.Min första erinring helt enkelt bara ha minnen , där 
absorberade överenskommelse om en ljus dag , och 
förbereda mig med kraften av ljus ur mörkret , och 
kommer att distribuera kraft och energi för hela constelar 
samhället .Jag satte mig själv att tänka om en dag vara 
en distans ?Om en dag vara ett avstånd , skulle jagare , 
läskigt , bullriga, eller var obeveklig ljusa , vackra , 
strålande och energisk .Varje stråle har som människor 
olika egenskaper , olika verknings , annat ljus , dvs varje 
stråle / vara unik och exklusiv .Tja om en dag vara ett 
avstånd på minst det var original .Varje stråle har formen 
av åtgärd , som när som helst de människor som delar 
ibland uppstår bråk .Är vi verkar på balken / bli , vi kunde 
ändra riktning och destination .När det gäller de 
destinationer och första gången jag kommer att åberopa 
Guds namn , kom en dag , ha en konversation 
övertygelser och tro med Koranen efterföljare som 
berättade följande historia som jag kommer att beskriva : 
är du en given spelför händer och häftiga be gud att 
lämna dig maximal poäng och lämnade dig ett dugg .Min 
kära , kokar berättelsen ner men som till slut släppte 
informationen ?Men bortsett från denna historia jag vill 
berätta för er att vi har action och radie / agera med 
miljön , varje rullar tärningen med din energi / form / 
beteende.Jag visste att det skulle bli en transformator och 
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att saker och ting skulle ha en balans av glimmande 
krafter som skulle förvandla verkligheten .En återupplivas 
energi och som bor missnöje med tillfredsställelse skulle 
bli i alla färger att måla din värld .Jag vaknade upp i en 
annan verklighet än vanliga och utforska skrivarkurser 
genom denna bok skulle utöka min varelse .Jag 
reflekterar över hur överföring av tanke och likställa det 
till en ljus och dess makt .Vi alla tänker på flera 
perspektiv måste följa en kedja och själen har stunder av 
störningar , är det sätt vi ser inte alltid naiv och energi 
expanderar .Troubled sinnen med förseelser är förevigat 
och rösten unisont starkare än många röster , ord är ett 
uttryck för konst , från och med nu kommer det att finnas 
inspiration .Den hjärtslag har sin rytm som expanderar 
venerna .Förtryck gör upp de döda eftersom allt har sin q 
.Allt vi tänker onda och ibland få oss att hålla käften ", 
men vi alla tänker , " minnen är inte alltid närvarande och 
säga nej pratiques hat eftersom det är dåligt .Vi har alla 
yttrandefrihet , men inte alla har det vid rätt tidpunkt , 
och ingenting mer ärlig än sanningen , vi har olika former 
av uttryck och vara väl är att ha balans .Balans är en 
cykelrutiner, vara nervös är en obalans .Folk älskar att 
kommentera .Alla har rent universella kärlek föder 
medkänsla .Solen är den energikälla , den onormala är 
ingenting händer , alla glömmer när de vill och det finns 
alltid flera perspektiv , många idéer , få fällande domar ... 
Det irreparabla saker , eftersom alla är föremål för 
orättvisa.Kärlek är en källa till glädje och alltid ensam och 
skyddad : det finns människor som inte gillar att tänka , 
men medvetenheten är en ficklampa som klargör oss.

Det finns laster som vi alla ibland har rädslor , alla säger 
och gör dumma saker .Jag skriver inte för någon , vi har 
alla något som vi inte vill komma ihåg , men det är bra 
att veta när vi är ledsna och alltid erkänna det och inte 
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dölja något eftersom vi alla har sårbarheter , vi alla 
känner nöjet att något och när tillfälle lurar öppnar 
dörren.Det finns alltid en känsla för andra , men " ingen 
är någon " och så alla har rätt att glänsa .Vänskap är 
alltid en bra princip till en vän är en annan själv .Följ din 
instinkt du ser det positiva .Vi kan alla bli älskad och 
kärlek kärlek är ljus generator när vi är älskade vi måste 
respektera denna känsla , älskar varandra och öka 
födelsetalen , alltid med orden i vägskäl spel utan tvekan 
en antagonistiska ord men med din logikför att undvika 
lidande ." Vad har det gamla är inte vishet , men 
försiktighet " så lyssna !Alla vet gott och ont ?Vi har i våra 
händer beslutet att vara god eller ond , är vansinne vissa 
sanity , kunskap är verkligen viktigt ! ?Om möjligt vara 
examen från livets skola ... Jag ska vända mig för dig , för 
mig och för dem som älskar mig .Byt till evolutionen .En 
kabel som passerar en levande ström av ångest , 
elektriska , köra organ, matare och hoppas på något nytt 
och häpnadsväckande att lämnar de statiska rörelser men 
med racing tankar och ängslig .Förlamad rörelse , stiger 
spänningen i utformningen och styrts och mätas rörelser , 
ner för trappan tanke där vi ansluter till varandra .Är 
denna stege tankar som vi kategoriserar beteenden, 
ansikten och rörelser som inte får plats på härkomst och 
stigning av de stunder i livet , lampor mata löpbandet 
utan att stoppa bly du galen detta århundrade verklighet 
.XXI , energi , magi , dräkter , alla med uppenbara 
harmonier , men se upp för trapporna , inte alla kommer 
rulltrappan av liv , det finns varelser som klättrar 
trapporna som stiger och speciellt någon flyttar och 
stödjer , är att tillräckligt eller är det enfråga om balans ?
Maktbalans är avgörande för balansen i rörelser , upp och 
ner till samma nivå som varje varelse , men inte alla 
förtjänar att gå ner eller att stödja oss på klättra , 
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ansträngning och uthållighet är nyckeln , sedan höja dig 
själv till den anda av uppoffring , utanskada eller slutar 
och hon tar dig i ljuset av det tänkande varelse .Ingen 
balans yttre krafter som kan ge , stegen är fasta och 
matas av kablar av hopp kommer till den viktigaste 
elkabel cykeln av liv , den energi som matar jorden .Min 
elpanel var den som skulle befalla positioner och 
destinationer universell makt .Det var en sol ljus som 
skulle lysa upp mörka jordens innandöme naturen .Vad 
som hände kände ledsen över gryningen en kostym som 
följde med nightfall , levde , återupplivas och pånyttfödd 
är han den mäktiga solen ( sol ) * en strålande källa som 
faller som droppar på golvet , denna källa till liv och ljus 
.Min fyr , som syftar oupphörligt vridbart rörelse av 
abnormitet.Börjar känna den första elchocker och bullriga 
nerver blinkar med hjärta elchock .Elektromagnetiska 
vågor som kommer och går vågformerna tankar runt 
cirkeln av vågorna .Elektricitet går genom min kropp den 
ström som leder mig till kretsen av vågorna .Den 
elektriska impulsen ner och jag är skakad puls cirkulerar i 
eldrift , visste alltid sanningen när upptäcktes av impuls 
glöder , det finns en blackout och stängde upp plågas av 
röster ljusa känslan av att vara , tänds en ljus 
ljusackumulerade smärtan av smält vax .Elektriska dörrar 
öppna försiktigt röra , men stänger inte tid att öppna .Den 
elektriska motorsåg skär med de mörka livfulla hatar 
rötter.Elektrisitet i ljusa rök rensar minnet , 
elektromagnetiska turbulens i medvetandet myllrande , 
turbulenta oändliga electromagnetismos .Förläng så 
elektrifiera strålar som lamslår sinnet , har en ljus , svart 
elektrifiera blixtar , blinkande lampor plågar mig 
passagen av obruten kedja .Ogenomskinlig lampor lyser 
besynnerliga varelser i svagt ljus .Trådar löper genom mig 
kropp vibrerande full av energi .Subo och avancemang i 
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den 10: e kretsen och det finns en energia " misslyckande 
, omutlig även mörkret finns en effektförlust och föll 
spårvagn på ord ecstasy och känslor .Ljusa skarpa cut och 
ljusa ekon , skinande ljus greppa röst bryta , de blixtar 
där mörka obskyra de vandrande varelser med okulär 
läggning .Det finns en fluorescens och vilken ingen 
blomning och faller åska i alla riktningar och betydelser 
.Den " ofusculência " och dessa piercing 
blixtskuggaannans nöje förnimmelser och 
utseende.Incandescence och skär djupa rosetter i din själ 
som håller atomerna , dynamiska och glödande chocker 
.Som en ledtråd hamra mig missförhållande av känslor 
som kräver en stark och beslutsam ljus i min frånvaro 
skymning som krypa upp sakta, i höga ljus av min varelse 
, och försiktigt glädja som blixten .Det finns en 
olycksbådande ljus , hota dessa konvalescens lampor som 
plågar oss och låt förutse faran ?Det finns en lampa , 
ljuset som följer dig i idylliska och oförmögen att 
konfrontera stunder av intimidas dig i hemlighet.Det är en 
intensiv röd ljus och blockerar accelerator nerver 
.Zarpares chock och föroreningar sinnen utan impulser 
spretande upp , ljus bolag , belyst vad som inte ges och 
inte känner bolaget av ljus .Åska slipa och splittras 
hungriga ljud av njutning .Kraftfulla lampor fördöma 
andras liv till utbildning av röster .Hur kraftfull och 
lacerating strålar som skär omöjliga att knyta det svaga 
ljuset i vilket överskuggade medvetenhet om att tränga 
skrymmande buntar band .Intensivt belysa dimmor svart 
ljus i den ljusa kosmiska , en genomträngande och djupa 
kosmos som lindrar glömska av själen .Blixt värmer och 
mörknar och blir orörliga och tysta , men utbudet och 
buller när det händer är andfådd och överväldigande som 
infekterar på modet att leva och vara närvarande bland 
annat lampor och belysning eller ens enkla men slående 
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flyktig mörker suckar ochbryter de mest elektrifierande 
tystnader .Denna blixt rensar du samvete markerat 
genom att utfärda vältaliga och stönanden som 
förhastade åtgärder försummade känsla av egendom vara 
möjlighet på tiden föll en annan blixt i den här världen 
.Jag minns foto taget med min bror (som nu hänger i mitt 
rum ) och jag är på den plats där jag hade de infernaliska 
värdar som senare refererar .Efter ljusgrå , dessa aska 
som markerar du värma strykjärn vilda och starka bara 
en misshandlade är förorenade av aska ljuset av tidigare 
och framtida ubiquitous inte glömma .Skär upp stundens 
ingivelse och propagerar långsamt vridande och effusively 
berätta kontrollerar dig och kastar dig in i en brunn av 
ljus som drunknar i minnet av inkontinenta ord och hälla 
din törst efter ljus .I uppror är de pyrande glöden av en 
magnetisk kropp som visselpipor och blinkar i ditt hjärta 
brinner av längtan efter något , viril och maskulin eller 
feminin och sensuell sedan , denna skymf dubbla 
personlighet som inte ger ens till den ena eller den andra 
.Dessa ljusgrå värme mörkret och oseriöst och har i sin 
värmeskydd för regn och slukade att spridning över 
kontinenter och tidlös utrymme invaderar oss och ger oss 
insikter lyxiga och ger oss många nöjen och 
deprimerande .Ångest kemi stillasittande njutning , men 
inte knaprig , men skrivs ut i naiva ansikten .Omedveten 
om spänningen i känsla och väsen , känns bländande och 
glänsande och lindrar sammandragningar kände av 
överdrifter , överdrifter så att omdirigera oss till en annan 
dimension , utvecklar, livnär sig på missbruk inte retirera 
inte oscillerar eller konflikt i galna hårförnekandet .Den 
hypnotiska ljus och trevande uppleva känslor känns i 
ansiktet som lovar att ge efter för lusten , leder oss att 
effektivisera och tror att det finns , för det är vi benägna 
utan kredit utan skulder , stillastående som hypnotiska liv 
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transcendenta varelser som är intrasslad itorkade källor , 
rave laddade ögonbryn skamlöshet och fritid .Det leder 
oss till nya utmaningar i samma tanke i annan reaktion , 
för att dessa reaktioner ibland orimliga där vi står inför 
med ren lust har , kan matas med henne och inte bedrivs 
som lösa bitar av lera som möts vid uppvärmning .

Min andra minne är just ett foto klädd i en kostym där jag 
är i samma kläder från den första bilden som nu är i mitt 
rum , jag är i Açoreira på en bil Jag minns att falla ner för 
trappan av min mormor där det fanns bandanvänds vid 
ingången till flugorna .Jag minns att ringa land min 
mormor landet av flugor var mycket agitation åsnor eller 
hästar ständigt kör .Min far , som äger en blå bil som 
föddes min andra minns , var en Datsun .Min " gamla" 
som används för att berätta en historia , historia enligt 
honom , mellan min mormor och en åsna som inte lyder 
honom , den gamla kvinnan bet hans öra .Idag efter 
berättelsen som kommer att läsa du inte föll några tänder 
.Jag såg brösten av min mormor en gång och var i 
spegeln var under sängen för mina föräldrar var bättre 
skämt som hade barndom tills det värsta av mardrömmar 
, mardrömmar jag brukade ha en fruktansvärd ner en 
bäck och i en pott , trordetta kan vara det värsta du kan 
drömma om barn och död i slutet till döden och precis 
som innan de dör eller odödliga att ljus som är uppdelad 
mellan alieneorganrörelse och pendlar mellan två enkla 
sätt att lysa , men inte livssubsists i sorg och bestörtning 
av systemisk hypnos som vårdar och utvecklar .Medvetet 
är så intensiv att släcks och det finns även raderas 
.Psychedelic kors varandra band i bullret av åska modiga 
att stödja och förbättra abnormitet som kommer från det 
faktum att vi är täckta hela denna psychedelic åska .Väl 
här allting förblir konsekvent utan befogenheter eller 
skalor , skulle överföringen bara vara en förevändning för 
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onormalt , den svarta åska , bur och skicka udda , djupa 
grymt förnuftets absorbans eftersom det slocknar , 
sortiment och flyttarutan minsta hemlighets , till synes en 
värld av psykedeliska lampor som drabbar de som undgå 
den om du vill eller njuta nöjen förskjuten färgas skadas 
av sneda färger stagnerande , ovilliga att skapa eller bara 
överseende .Med andan i tanken på fragment av 
fragmente faktum är de som föreställer en annan värld , 
bort från störningar som irriterar oss som när vi repar 
ögat , eller helt enkelt blinka .Denna rörelse aliene annan 
rörelse lyser och spraya den avlägsna och omedvetna 
sinnen på det enkla faktum att vara en upptagen eller 
hektiskt .Thunder är psykedelisk och driver bort andar 
utan dem att manifestera och varför inte det finns en 
parallell verklighet rykten och oförsonlighet som spöke , 
och ingen här äter bisarra personligheter och alias av 
redan existerande men det finns faktiskt.Därav allt som är 
overkligt har tidlös berättelse , men har något , rädd , 
rädd att deporterar i en horisont fem dimensioner, 
polígonas och linjär, men inte troligt eller ens föremål för 
någon egenskap är denna egenskap som de halvklotoch 
transcendent apoteos trodde.Inga blommor eller växer i 
trådar av abstrakta idéer till varför , ja impulser födda 
tecken någonsin sett , dekorerade , imitationer rörelser 
och lämplighet för tillfället , men allt görs medvetna och 
minimalt beräknas.Inga beräkningar är riktiga och 
oförutsägbar att det finns en genuin spontanitet som är 
absurt att tänka på någonting .Slipa och slipa cheferna 
forna och har desvanecestes i gula löv och äts av 
bibliófagos att ingen uthållighet skrämma föråldrade 
minne och gjorde förfalskade och dess mått .Omgiven av 
mätapparatur De välkomnar de Abyssinians rotulantes 
och skratta åt åskan av abessinier .Manas till dem som 
bor i ljuset av det förflutna , de som dör av bortom 
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invadera framträdande himlakroppar faktiskt hända, den 
omedelbara .Men allt är tekniska , mer eller mindre 
intensiv , men är energistrålningsom inte är kompatibla 
med tidigare, även den tidigare tidpunkt .Minnen avger 
därmed skadliga strålning , men inte överskugga någon 
trodde att om du vill lysa upp när som helst , fart eller 
ögonblick .För det förflutna skär med nuet, ögonblicket , 
fart , andra eller fraktionen , men inte influens är därför 
alltid den mäktiga ljustidenär ren ström av extas som 
skär som vind i ansiktet , något dittills tagen uppsåtoch 
rörelse runt nöje att göra eller vara , eftersom det som 
finns och berättelsen om vår existens är klick att genom 
att helt enkelt fram emot ljuset av hans förflutna , mer 
eller mindre intensivt ljus , tidigare liv svettningar , 
meninte styra principen rörelse utlöst återstående 
impulser utan mask , den andra levde i ögonblicket inte 
sådär bara krypa runt lampor i det förflutna och hålla fast 
vid någonting .Jo det är synonymt med föroreningar , 
strålning nej tack !Därför inget starkare än ljuset på den 
tiden , och vara på alla gånger med all sin kraft , men 
ingen är bättre än någon annan , det är en fråga om 
kamp , och inte komma till mig med dessa medfödda 
lampor eftersom var och en har ,trötta på vilja och fantasi 
och ren energi utveckling och skapande , magiska färger 
återspeglas i gult solen.I själva verket finns det inte 
mycket ljus , det återstår bara återstående förekomsten 
av utbrott och balanserat sätt att objektifiera , som du 
inte kan se .Så det är inte verkligt , är resultatet av något 
som hjälper oss att öka medvetenheten .Men strålar vad 
är medvetande ?Vad är egentligen medveten eller 
omedveten ?Här är en barriär som inte materialiseras för 
ett mycket vettigt att göra och att förstå , vi alla körde för 
stunden .Detta för att sätta förutfattade hinder och säga 
strömmar är oöverstigliga , när det i själva verket finns 
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det inga hinder i verkliga! ?Allt är så imaginär alla lever i 
samma ström av illusioner , säte för andra andar som inte 
påverkar sanningen eftersom det finns , eller för den 
delen finns det ingen barriär mellan önskan av det 
omedvetna alltid närvarande i det medvetna och att vi 
förbehåller oss själva, bara tomhet , ja det finns 
imaginära himmelska varelser som lever som det står i 
ljuset av det förflutna , med en majoritet som beslutade 
att den måste ha vikt eller mått , men sedan igen som de 
störa .Det har konstaterats, och är att se till oskärpa tills 
det var bara naturligt att detta klart ljus att den snart vi 
uppfyller .Avvikelser , motgång , konflikt , som fungerar 
som bara avlat ackumulator attityder och problem 
medvetna men inte så djupt så de är naturliga .Mellan 
naturlig och transcendenta det finns minimal påverkan 
där än normalt omsluter oss och får oss att känna sig 
hemmastadda och tyst , allt är naturligt : luft , glädje som 
omger oss , att knacka och flyr och särskilt gripande , 
mild touch tillde som gillar puffar av lätthet .Energi 
lyckades i kärnan , utstrålar potent källa förvandla oss , 
psykologisk förändring , låt oss betrakta då slå av denna 
kärnkraft .Denna vibrerande ljus växer i förväntar att i 
verkligheten inte lider utan som en påfågel som infiltrerar 
impulsen beslagtagits och att leda oss att agera för att 
handla eller inte handla , impuls , denna dynamiska och 
tydlig explosion .Därför att vi ska dra nytta av den 
maximala exponenten i hans makt , är vanliga ämnen 
som korrigerar , pelare rasa omöjligt att skapa obalans 
det är kraften i omvandlingen .Och ingenting starkare än 
omvandlas , denna förändring i något som höjer och 
skyddar oss från föroreningar .Jag minns att jag grät och 
inte vilja gå till förskolan på den första dagen , men 
särskilt efter åtnjöt vänskap , leka med mina vänner .Var 
normal i sjuka barn som orsakar hög feber anpassade 
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mardröm , den som var kopplad till en kedja och ner till 
en brinnande kittel men med rave trodde jag skulle 
helvetet men plötsligt vaknade och blev frälst i den 
slutliga sammanräkningen som härrörde.Jag vet eftersom 
jag lärde mig också att skilja varmt från kyla , enligt min 
bror som satte en hand på värmaren enligt honom i den 
kallaste delen och han i den hetaste delen , resultat : 
precis bränt en höger handled som påminner mig om 666 
ellerden vilddjurets märke av nyfikenhet min sista telefon 
slutade i 666. - något stoppar oss om vi vill fortsätta , 
men varför stanna om det är handling som utspelar sig 
och genererar känslor , förnimmelser och stimuli när 
någon svarar och reagerar på , min handlingvänner , 
tålamod och intelligens för att förstå den andra är 
konfronterande .Varför lämna negativa energier 
paralysera oss , som om vi vore barn obesvarade , är min 
kära mod ordet ordern som ska bedömas och som 
kommer att vara domare förnuftets , som kan vara 
normal eller onormal , någon!Vi har alla tro och jag har 
fezada ge det oroande fall av vilja och allvetande och 
denna önskan , utan som en harpa som anspelar och 
undslipper sänder ljud sjöjungfru med hallucinatoriska 
ekon .Ingenting mer än avkopplande höra lyssna dubbelt 
så mycket som vi pratar och tystnad är handling och inte 
naiv eller okontrollerat , få motstå tystnad och där- för att 
prova .Kan även vara torterande men svara på många 
subjektiva och objektiva frågor , är sällskaplig tystnad 
tyst men kan fungera som den perfekta vapnet 
okontrollerbar , önskar impulsivitet och törstiga , de som 
inte kan kontrollera.Lugna ner och lyssna , lyssna till 
tystnaden i dig .

               Jag en gång fångat en fågel band honom en 
tråd till en strykbräda järn skulle ge honom mat , vatten 
... Och dog den dagen mitt levande leksak .Min första 
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pjäs att fånga spelet dåligt resultat att ha min bror bakom 
mig orsakar mig att fälla en " corner " där knäckt hans 
huvud tills vitaktig vävnaden handlade om .Jag 
promenerade omkring 4 km att gå upp till berget och 
rökning kentucky till $ 12,50 dessa möten min vän åt 
lampor, koppar , som uppträdde , hade cirkusen 
passerade nyligen i byn .Mitt första år i cykel 
exhibitionism var mer min bror , de två misslyckade att 
tillbringa några tegelstenar och bara tagit av honom pro 
sjukhuset .Nästan samtidigt tog en ferradela en gravid tik 
och sedan kulor stölden som gjorde mig involverade min 
bror hämnas mig om ladrãozito som senare skulle bli min 
vän och jag hade den galnaste bror till jorden.Denna vän 
var inte inbjuden till min födelsedag , men såg till att 
erbjuda mig min första lego och unik i livet .Dagar innan 
1st nattvards gick med en vän till det lokala 
allaktivitetshus och stjäla synd wafers .Det var bara 
början .Sen började jag spela ess dolt och det är hur jag 
gömde min mors bästa vän lämnar honom ensam i huset 
senare fick veta att han var livrädd , och efterlyser oss 
där öppnar vi dörren .Vänner lekte med cyklar , bilar, 
kulor , och gillade äventyr ... Till slut kommer att hända 
en dag sjunga janeiras om kungar och få lite pengar 
genom att spendera det sedan bara ihåg erbjuda korv och 
annan röktundrade vi i 3: e klass och även om läraren 
ersattes , skolgården var på gång med sandkullar och hål 
, men jag vågade , när jag kom in i rummet och för första 
gången för en sådan djärvhet skulle " leda en reguada " 
och vågadejag tog hand innan läraren slog mig , den 
andra inför studenter och låts förlåtna .I sålde den 4: e 
året mina kollegor far samlingar täcker , eftersom dessa 
tillskott som kommer ut i dag i tidningarna .Jag minns 
första guiden var att sätta min mamma tog mig och min 
far och min bror och jag såg guiden till att röra dem i 
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könsdelarna till mig att han inte vågade och kastade 
hennes hat var först att avsky ilivstid.Jag är en natal plus 
min kusin och min bror och han får den första lp den rosa 
floyd - väggen , primaço cool.Minns den 1: a gemenskap 
till maj 1986 i kyrkan på bandet svärdet aska , var redan 
en intensiv promenad med trånga skor .Det är dags att 
lämna för Estarreja kommun , bakre vänster vänner och 
bekanta , fick dölja min avresa allt med fördelen av att 
lämna strax före skolår 4: e året kompenseras av en 
senare brev från läraren somvisade beundrad av min 
tystnad .När jag kom till Estarreja länet flyttade jag till 
Pardilhó , jag har varit ett par månader , började här min 
dag till dag , jag vet på den tiden vad vi nu kallar 
mobbning jag var offret och fruktade , fruktade även när 
du reser från hemmet tillskolbuss , det fanns en som var 
glad över att " väta soppa! "Den 1: a jobb som jag minns 
var att tvätta bilen till min far och passera räkningen 
redan skrivmaskinen och han betalade mig .Jag gick in i 
5: e året med särskilt tillstånd dvs en ansvarsfriskrivning 
undertecknats av min förälder eller vårdnadshavare att 
komma in på 5: e året i skolan c + s Brodick eftersom 
ännu inte haft den lägsta ålder .Nådde bara rulla 
toalettpapper och fumava- nådde vill att världen ska sluta 
i tid för mig att dra fördel av ett bankrån , osv ... Men i år 
får jag min första examen i vilken nämner att eleven 
deltagit i längdskidåkning1988/89 skola komma i 
15ºlugar , inget dåligt för någon som ännu inte vuxit , så 
också ha känt sig vuxit att hoppa över nätverket och gå 
och köpa cigaretter .Han gick utan cykelbromsaroch 
tillbringade sulorna av sneakers i min tidiga rökning allvar 
jag är skyldig en jätte sg grann bästa krog tidigt Estarreja 
drog buffén och inte äta i kafeterian .Jag minns den 1: a 
begravningsceremoninjag deltog var min undulat synd 
detta hade skurits vingar ... Han gick för att spela på 
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gården och klättrade en mispel när jag hoppade till 
marken , krossade undulat !Här börjar mina uppföljare 
;Jag somnade till och med gråta för att ha förlorat det 
djuret , jag hamnade gå med i en mosaik och det gjorde 
hans jordfästning .Alla mycket väl inte vara en katt nästa 
dag gå Sök det!Resultat av den här berättelsen slutar 
med en hund som hade bett om julklapp men befanns 
avvika på dörren till mitt hus , vi välkomnar denna " teko 
" och slutar upp att instrueras att attackera målet katten , 
bara min teko för att döda katten .Jag slog till och med en 
sten ovanpå en tändare av nyfikenhet och det gick 
sönder.

               I mina tidiga dagar av arbete , roade mig i 
bakverk där han arbetade , att utskällning ... Han tar 
även tidningen på toaletten för att läsa och rökte en eller 
två cigaretter men vid den tidpunkten inte fångas av min 
bror och minsyster kom med rädsla för att kasta paketet 
ut genom fönstret i bilen .Jag hade en upplevelse med 
varg skugga : var förlorat men hittade .Skyddad , utan 
endast genom val.Utfodring din skicklighet kemiska fasta 
ämnen och viktigt vatten .Renhets egna " skugg " lager 
för äventyr och hade en landning , Caricuao .Som varg 
var skyddad , men med attityd ensam, nedsänkt i 
uppenbar ensamhet .Idag när jag skriver Caricuao varg , 
jag möter din värld och tolka den.Vän oberoende inte leva 
utan sin vilda natur , men en riktig nybörjare 
välgörenhets livet , embryo i Caricuao där jag tog examen 
har lojala unga blod , speciellt ärlig en orädd natur , hård 
i huvudsak men rättvis och respekterar din 
vänföljeslagare och vän.Så trogen reskamrat och 
medhjälp alltid tolkas med värme och tystnad .Jag bodde 
lite nog att möta skuggorna av Caricuao " gator " och 
företaget .Men jag såg det mod varg och han etablerade 
dum och lagstadgad förtrogne vän länk för sin frihet .Om 
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det finns en sak vargen hade var frihet , var , ensam , 
ensam!Och gratis !Shadow Wolf extrahuman glödande 
energi i sitt sätt att vara .Med sin skällande ålagts deras 
vilda oberoende av generna i naturen .Beslutat att dela 
sin andliga torsk ensam julafton med vargen , eller 
snarare skugga Caricuao varg medan ansluten med en 
gratis maträtt unisont broderligt även dela deras dryck .Vi 
är ensamma i valet ?Naturligtvis !Vi är fria att tänka som 
former i naturen .Det var en gåva till mig denna jul , 
vargen Caricuao , men han vild för medfödda genetiska 
miljö dras av sina kromosomer till känslan av fritt tillstånd 
av renhet av sin egen natur .Gåtfulla som livsstil men 
drivs av livslust och njut av din ensamma men fria händer 
att några begränsningar eller införande .I och skugga 
varg är vänner , är uncharacteristic i sitt sätt att agera 
okonventionellt tvång av andra, vi är fria i händerna på 
moder natur och så växer vi och vad vi inducerade 
infiltrera oss .

               

Jag fick vara mer än 10 minuter especado tittar på min 
fars älskare och tänkte , tänkte att åtminstonegjorde hon 
ett ljud kommer att ha några problem .

               Jag gillade alltid min bror , men han gång slog 
mig med knytn och slog identitet min far när jag flydde i 
pyjamas med gatan Pardilhó , Estarreja län och hamnade 
på bakgården nära tistlar .Tills jag var tvungen att sätta 
på smink vanliga avresa söndag på grund av märken på 
hans ansikte .Han gick utan bromsar och tillbringade 
sneakers att fånga , jag sålde cykeln du red utan däck 
endast med fälgen erbjuda min farfar och sålde den till 
vikten där jag gjorde $ 300 för det .I den här skolan 
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slutar jag med två negativa , varan matematik hantverk , 
jag aldrig insåg att det var så dåligt i kroppsarbete 
.Naturligt involverade av samhället och dess seder börjar 
1989 spela fotboll tills slutet denna karriär 1998 som 
idrottares idrottsförening Estarreja som tränar fotboll 
började som center - boom når ett mål av 3 i min långa 
karriär ,men det var en träningsmatch mot Ovarense .Sen 
när de växte var reträtt i centrum främre läget , reste jag 
till långt vänster , sedan till höger mitten sedan 
genomsnittliga centrum för att få skydd i centrala och 
släpp positioner .Det var känt i slutet av min karriär som 
en idrottsman av en ökänd anti fair play , men för att 
registrera den 2: a mål som görs på den dag jag ber 
tränaren att vara lagkapten och spela central mittfältare , 
gjorde ett mål i det spelet ,gjort en skillnad och cyklade 
avståndet från mitten till motståndarlaget målet genom 
att göra en " cuequinha " målvakten .Tänkte ta stift för 
fotbollsmatcher för att göra pjäserna på fältet .

               År 1990-1991 deltog i 7ºano i gymnasiet 
Estarreja , var dåligt integrerad med denna skola för att 
vara rebellisk och passerade historia som en dag jag 
onanerat i klassrummet , som dubbades av 
historieprofessor ha Patriot missil - som på den 
tidenIrakkriget , oundvikligen ogillar år 4 negativ .Vad 
sårade mig mest var de portugisiska eftersom det var den 
första och enda i min skola karriär .Beslutade att 
återvända till Brodick skola där hade den 5: e året .Efter 
1991-1992 läsåret 7 skol c + s Brodick första året som 
ska smeknamnet " AIDS" bland kollegor , kommer att ha 
misskött sig berömmelse , men skolframgångarvar mig 
möjliggör godkänt betyg , redan ihöjd när de konfronteras 
varför du har kommit från Estarreja till Brodick sägs ha 
utvisats från skolan Estarreja .Pierced de med låg densitet 
disketter för att fördubbla kapaciteten i samma gjorde 
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honom med en handborr , kom att gå i Estarreja lektioner 
till Brodick på " cykeln " avsikt gå efter tills ovarian , 
stjäla tuggummi och godis till stormarknaden .Det bästa 
spelet jag gjorde i min karriär var efter en direkt och var 
emot strandklubbentills van kom att hämta hem mig .Jag 
satte en fluga i smör smörgåsar till en vän som heter " 
MINETE , " de första porrfilm jag såg förvånad mig , en 
kvinna hade kuk och bröst samtidigt något som påminde 
honom , var en annan av ormar och ålar , min far 
scener... Bland de resor Estarreja och Brodick hade 
klartecken av cp att göra men som tobaksberoende 
började förvärra istället för att köpa passet ... jag var 
redan i ett skede endast att lifta ha små förändringar för 
tobakoch gick till bageriet äter halva bröden dricka en öl 
Litrada strumporna med kollegor .Hemma min farfar sköt 
från ett luftgevär och bly ricocheted och nästan slog mig 
och hörde surrande av projektilen .Jag en gång gick till en 
födelsedagsfest , Nu vurm för droger brände en tuggummi 
och blev svart efter gör tro på hans eget parti som var 
hasch .Innan du går tåget ringde mina vänner hus och 
stal flaskor champagne till min far och drack innan träning 
kommer flera gånger för att utvisas .En dag en av hans 
vänner tog sådan berusning som måste läggas in på 
sjukhus .Hans far kom att kalla min making klagomål 
.Inom fotbollsklubben hade särskild utbildning , var detta 
vår motståndare team urval av Aveiro i jakt på nya 
talanger .Utförs en formidabel träning och det är då de 
satte mig att träna i Aveiro val och fick även en placering 
.Aveiro säsong 91/92 Fotbollförbundet spelade som 
anfallare , descaindo till vänster sida , var en ersättning 
för en spelare som senare skulle fcPorto.11- 07-1992 i 
urvalsunder13 skulle ha ett möte där de inför valet av 
Aveiro med valet av Leiria slutar säsongen 91-92 , var här 
i detta spel hade jag min chans och gick in i den andra 

18



halvan somrapporteras av tidskriften Aveiro , tisdag 14 
juli, 1992 - Aveiro , 2 - Leiria , 1 " spel på 
idrottsanläggningen i fält .Jacinto." I gengäld bad , tog 
Aveiro laget fältet med en annan beslutsamhet .Till 
skillnad från den första delen där leirienses dominerade , 
Aveiro fortsatte att ta spelkonto och bättre utnyttja 
motståndarens försvar , gav ett " om ansikte" till 
resultatet .Nått kvitteringsmål genom moriska filipe som 
flöt in till Beacon bakgrunden " .Jag vet inte vad jag 
gjorde i det spelet , minns jag att ha gått så långt som att 
inte kunna fånga bollar , eller var för långsam eller var 
mycket snabb , men i slutändan skulle det görs den 3: e 
målet för minfotbollskarriär , i år fanns det ingen 
turnering mellan landslag av ekonomiska skäl , du kunde 
ha utvecklats mer ?Man vet aldrig .Kom läsåret 1992/93 
som deltog i 8: e klass i skolan c + s Brodick och redan 
rökte alla intervaller , det var en rebell med avvikande 
beteende .Han berättade en vän som var i militär skola , 
jag fick komma i en fransk klass stöd med en toalettsits 
på huvudet som säger att det var du toalett , hade ingen 
mod att möta ögon min far tills den första 
sjukhusvistelse,tuggas örter innan du går hem efter den 
första fotbollsträning och sista gången jag tog stryk , 
spelade i en utbildning inleddes , "tog en " och 
misshandlade honom och sa åt honom att vänta på mig 
där ute som fortfarande tog mer , ochhan väntade ... tills 
mitt huvud var mot tjära han hade smeknamnet av " 
Pardilhó " .Jag har den första disco i min vinden ge det 
namnet ku * .Steg med ett takfönster på toppen av 
byggnaden och kom att ha filtar på taket bland annat med 
mina vänner rökt ull flera gånger , med nuno en vän till 
mig fick mig till kanten av gränserna nära en eldstad , 
lämnade en uggla somjag var ur balans och orsakar mig 
nästan faller från taket .Blue Ray Blue Ray rasande 

19



invaderar mig vara flammande energi som flödar i de 
smutsiga porer fördomar och intolerans som denna blåa 
blixtar kommer att slå .Ljuset som produceras av alla 
varelser rullar upp i enheter utan svåra skam att inte bli 
invecklade ofarliga förkonstling av .Denna laserljus 
genomträngande och osynligt tränger till det osedda och 
obemärkt .Det är en psykisk och master ljus i antaganden 
orelaterade till korsningen egna psykiska .Oansenliga och 
ofarliga orsaker genom sin stråle sug av giftiga tankar och 
förutfattade meningar till sin egen gift och dess motgift 
.Tak ljus , röken som genomborrar mot bakgrund av de 
hemliga mind trasor minnen ogjort i heads utan riktning 
och handling , handling , denna motor som kyler steget 
att desperata tanken på långsam och okoordinerade 
massificadora sinne .Piercing entusiastisk vilotiden är upp 
och distribuerar hjärnan och spännande lampor 
Deambulante elektrisk stimulering .Intensifierar i 
fascinerande och förlamande kroppsmassa , som en 
desencadeio rhymes i rappakalja .Dessa tak tänds vardera 
änden engineering huvudet ." Vissa människor har apor, 
andra bara vindar !" Andra lampor som skymmer 
huvudentrén , jag önskar tränga vindar med minnen, 
tankar , levde korta liv utan större orsaker men med 
många minnen .Minnen som är att upplysa sinnet alltid 
öppnas eller stängas i kistor ... Ia söker VHS-band , och 
inte ha pengar att betala hyran upp sprider sig i tid och 
att dela sällan ökningen sov tänka på vad som var .Jag 
har till och med kassetter månader att ackumuleras .År 
1993 började jag vill ta mina pengar och beslutade efter 
ett samtal för att arbeta för ett spelrum .På tiden han var 
15 år gammal och hade sett mycket av myndighet som 
höll ordning på utrymme och förbjuda personer under 16 
från att komma in .Kom den första kontakten med hasch 
och det visade sig senare konsumtion över 17 år efter .I 
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denna miljö jag kontakt med andra verkligheter men 
förnekade någonsin och jag vägrade att använda heroin 
och kokain , så att säga att jag gjorde under hela mitt liv 
var inte i ordning eller syfte dvs jag kan ha varit " 
minerade " men aldrig förbrukar.Hade felaktiga attityder 
till konsumtion och redan en berömd " konstnär " är 
presentatör av i slutet av läsåret parti årskurs 9 finalister 
1993/1994 .

Generator , generator eller generator love love vilka 
bränslen inte virtuella köttslig lust , och detta 
känsloladdade länk transparent kyssa och törstig efter 
något avgörande för utvecklingen av emotionell energi 
och elektriska band .Denna generator levererar egon och 
personligheter med dolda ansikten i dagligt 
representation som i äter frukost , eller middag , eller 
vatten som matar energin i dag till dag.Inga masker eller 
lacerating tankar , enquadramo oss i verkligheten energin 
av kärlek eller kärlek elektrifiera energi och skarpa 
piercing och företrädare ser kärlek och ensamhet som 
lever matas av en kabel som aldrig stänger , en omutlig 
makten , mensant , för evigt !Alltid törstig elektrifierande 
önskan att se och en del tålamod uppfann monotonin i 
dag och sneda ansikten som representerar någonting i 
elektrisk mediet är lösa trådar .Ge sig in i fantasin av 
medfödda motor och pionjärer realiteter men med kväva 
den momentana kontakten .Kontakta avgörande för 
motorns livslängd , motor , att konsensus verklighet 
levande och inte vara närvarande , men omedvetna om 
andra verkligheter nästan omärkliga till den medvetna 
önskan , men det är det !Det är alltid närvarande i 
betydelsen omedelbar möjlighet , så media kan inte vara 
vattnig , inte glider i tankar om kärlek generator och 
resurser som finns ;om kärlek generator är alltid på jakt 
och alla andra icke - virtuell miljö och kontrollerat detta 
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mycket är av hänge , då kan inte avyttra själv av nöjet 
den genererar , och sprider i dessa ständigt närvarande 
ansikten själen del du alltid velat kväva.Eftersom du inte 
kan förfoga över någon pjäs , som energi är en och 
mångkulturell i sin känsla av tillfredsställelse , 
tillfredsställelse som utvecklar olika verkligheter , för vi är 
virtuella och imaginära , endast i närvaro av andra eller 
sig själv i spegeln gömde den nya reglerings makten i 
medvetandet hosneutroner , att dessa är de verkliga djur 
av ljus.Ljusa drakar kan antändas och strömmen som 
flyter genom oss och förnyar oss dagligen ger oss styrka 
och mim glimmande varelser och vandrande , ja!Vandrare 
eftersom det kan vara kraften av ljus eller sjuka och 
konvalescenthem förtryck som skymf mot dualistiska och 
förtryckande verklighet .Inte abatas dig om den här 
aktuella negativa poler infiltrerar det undermedvetna och 
minska djupa smärtan av oppositionella kritisk 
personlighet , matas du hellre den transcendenta 
verkligheten och positivitet för anti kemiska och kemisk 
matarkretsarna i en anda av innovation och prestation , 
prestation att dettakan inte överlåtas som matare 
desperata race mot ingen glädje , men drar sinnet på 
vågorna i tanke och överföring av detta .Överföringen av 
tankar är verklig och utvecklar kretsar och ingen kan 
förneka dessa kretsar har aktuella spreadar i den tidlösa 
luften av förnimmelser och nöjen förtryckta eftersom vi 
alla börjar yttre stimuli av betablockerare , men att 
förbättra vår törst för livet.Dessa impulser påverkar 
därför vårt tänkande och ibland uppstår konflikter eller 
utveckla i tanke , men som kan ge lycka , att spänningen 
i protoner kommer att leda till den yttre verkligheten 
.Blått ljus utlöste starka känslor blått ljus som går genom 
broar och trappor och infiltrerar makt känslor som livnär 
kvick utveckla denna potential som välkomnar sin 
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ultrakänsligbalkar skönhet öppenhet vältalig vänskap som 
söker en lite " blå ", starkare , mer intensiv , och 
utvecklas i oss konstellationer med djupa förgreningar 
känsla och bli aliene att Hertz vågen .Denna makt 
påverkar sneda sinnen berövad känsla av levande, turkos 
påverkar djup och varaktig vänskap , bär det sig magiska 
strålar av galenskap och glädje älskare av sällsynt 
skönhet och uppfriskande .Trådarna i skymningen 
intensitet hon utvecklar och överför energi och varma 
skyddande av ondska och läcker med vånda och tystnad , 
nej, inte en mask som undgår oss och hänvisade oss till 
abstrakt tänkande , det är snarare ett starkt ljus och 
intensifiera nöjeverkliga och inbillade , men det påverkar 
och som alltid drabbar henne att flytta och köra ut 
gränserna för den inneboende och bestående vänskap 
.Hon förälskar och hur det berövad anledningen men 
servera mat till känslor , kommer och ger njutning och 
lust läcker att njutning är kalorier och invaderar allt i en 
frenesi av spänning denna primära färg som ligger ner 
och rullar abrocha ansamling avenergier som är tomma 
med tiden , men det betyder inte att försvinna i denna 
framtid , är alltid närvarande dvs skyddande , inte låta 
oss utvecklas nivån av okontrollerbara ljusa njutning .

               År 1994 började jag lära elektriker och det 
uppstår ett smeknamn som jag fortfarande känt av några 
som " Faíska " detta eftersom jag tog en chock i en lös 
tråd och i slutet fanns det ingen elektrisk ström .Jag 
började gå på natten och sedan i det första besöket 1994 
till diskoteket solförmörkelsen , blev jag "catch -cups " 
Jag minns fortfarande den dagen att ha gjort en 
utandningstest och resultatet före du använder den var 
högre än 2,0 .Ikväll var fantastiskt , jag bara tog tag i 
flaskan hela disco och som skall utföras av en av cheferna 
i hus med ut huvudet , och det lämnade mig hemma , det 
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var ett under att det sista året av förmörkelsen sommaren 
jag kommer till slutet sombartender gör skott och 
bartenders att ersätta mitt i natten som inte längre kunde 
stå .Jag lämnade framsteg och jag får äggstocks , anslöt 
läsåret 1994/95 vid 10 års idrottsområde skolan joseph 
Macedo fragateiro , var alltid den värsta i termer av ed 
.Fysisk och sport detta också var på grund av min dåliga 
beteende , jag har till och med ett läkarintyg i simning 
praxis höjd hänvisar en allergisk reaktion mot klor , men 
vad jag inte visste var att simma !Hade ett fotbollslag 
som hette " les bufons " eller peidolas och kom för dem 
att samla in pengar i det kommersiella området i 
Estarreja .Med fylleri fick mig passera pj i Aveiro med en 
annan vän , gjorde steg innan den globala bevis på 
sekundär där " ubåtar " öl och tårta blandningen blev på 
skämt .

I resan av finalisterna i Bayou stormarknad kjol med 
tillgivenhet födda av öl som vi tog honom till lägenheten 
där vi mötte - sidfoten på nämnda lägenhet tomma 
flaskor .Med anledning av årsdagen av min flickvän på 
den tiden fick druckit Furadouro mig så att jag hamnade 
somna vid bordet fortfarande hade bara kommit soppan 
och när jag vaknade kräktes bordet efter middagen gav 
mig skjuts hem och jag ville vara en festoch inte hemma 
.Till min arton såg filmen Trainspotting hittade alltid 
enorma skämt eftersom mannen in i en toalett och ett 
dopp i ett hav av turds och ofta samtal med min mormor 
velat prata med vad som kommer ut av mig är att skit 
som är skitsnackmin ETA den sekundära som gjorde 
mobbning ännu äldre de var även hotfull i min brors 
bröllopsfest med 3 flaskor rom och många skott och tog 
mörkar morse kastar upp .Jag blev champion för laget 
döpt till " tjetjenska " i fotbollsturneringenfortsatte mina 
framsteg och 1995/96 redan i den 11: e klass i skolan 
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José Macedo Fragateiro kunde få övergången till 12: e 
klass , men med matematik och fysikalisk kemi tillbaka 
,aldrig fick dem återhämta sig.Jag hoppade ut ur en klass 
av fönstret och gick genom dörren att säga att han hade 
gått på toaletten lärare som var direktör för gruppen sade 
att det skulle berätta för mina föräldrar och jag åberopade 
som hade problem hemma .Men red igång och klagade för 
mycket av en muskel och som senare kom att användas i 
händelse av ett bråck i året 1996/97 , efter att ha 
misslyckats ett år hägrar militärtjänst som militära 
kontrollen anser mig olämpliga, klagade för mig som inte 
kunde köras eftersom det gjorde ont mina ben .Det 
gjorde de tri- turbos vänner dvs lederna i 3 filter .Orsakas 
mobbning situationer som påverkar gruppen "bakom " 
skolan var de som dubbade eta .Främjande möten till fyra 
och fem personer i staden äggstocks lunchtid , verkliga 
angrepp på yttrandefriheten och gäster som samlats med 
min bästa bundsförvant nuno coagíamos de vanliga 
könsgrupperna.Deklaration rådhuset Estarreja , jag 
transkribera : han tjänade som en monitor i 
yrkesprogram för barn i den 1: a cykeln av den 
grundläggande utbildningen " aktiv semester" under 
månaderna juli , augusti och september 1997. " Jag 
bekräftar att de tjänster som tillhandahållshar allmänt 
erkänt och prisade både intresse och engagemang 
demostrados eller förtjänsten av arbetet .I Santarem efter 
att säga att han var på väg till mässan gick hem för några 
vänner som kommer att ge en fis och att sudda mig allt 
ha kastat ut genom fönstret boxare upprepas i år 
1997/1998 den 12: e året där jag brås för fel 
engagemangsammanslutning av studenter det året 
började köra .Väntan och han red väl önska , vilja hoppa, 
hoppa och rökning gick utan att rulla destinations ångest 
varierar med ålder men alltid lever i ansiosíssimo läge 

25



väntar på något , vill vi alltid något, allt i oss står som 
Willofrivilligt självt .I år har jag förberett följande 
omröstning förslaget : Det är med stor beslutsamhet och 
ansvarskänsla som candidatamos i dessa val föreningen 
för gymnasieelever José Macedo Fragateiro .Vi strävar till 
att främja kultur- och fritidsaktiviteter för att hedra denna 
skola , dåligt behöver det att införa internt och externt 
.För att uppnå detta mål föreslår vi : - förverkligande av 
ett finalistas- prom främja kulturella och idrottsdagarsom 
tilldelats hela elevpopulationen, bland annat en 
ungdomsveckan, fotbollsturneringar , basket och 
volleyboll ( män / kvinnor .. ) .Förbered månadsvis , för 
att bilda och informera eleverna i de av samhället 
problemen uppmuntra skapandet av en 
tidningsskoladebatter - utbildning associados- förvärv av 
ett biljardbord fotboll - ungdomsveckan dagen med olika 
aktiviteter - ta kontaktmed den "genomsnittliga" i syfte 
att främja verksamheten i vår skola , och i synnerhet 
student föreningens initiativ ." Vi räknar med din röst " 
listan - här är din förening lista - ge killen för vocês.na 
kampanj distribuera kondomer av studenter och höll 
kontakt med vårdcentralen för kommande debatter som 
inte kommer att inse varförvårdcentral ville studenterna 
stannar privatlektioner för att närvara .Under 
kampanjslogan, " ge killen för dig!" " Följer våra steg " 
och även " spela vår musik" med socialistpartiet affischer 
som stödde denna kampanj genom att tillhandahålla 
huvudkontoret ville ett bidrag , eller till militantpartiet var 
de militanta arken fördelade men inte en militant har 
vunnit denna politiska kraft vår förening .Vad gäller de 
andra projekten styrelsen köper biljardbord fotboll och får 
hälften av de 20 granater som kostar varje match .På 
dagen för invigningen och jag citerar : efter valet vidare 
förra 14 januari 1998 mellan 10 och 20 timmar .Deltagit i 
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två listor och b vars företrädare anges i 
ansökningsprocessen , genom att registrera att 
handlingen ägde rum inom normala gränser .Efter 
stängningen av omröstningar, som röstat 740 elever , 
fortsatte vi att räkna rösterna .Med följande resultat : tio 
vita - femton röster röster nulos- 507 röster listan a- 208 
röster lista B enligt omröstningen listan har vunnit den 
totala vinnaren i den första omgången besittning 
beviljades avföreningen röstade förra året att följa ger en 
bedömning av förening i förhållande till läsåret 
nittonhundranittiosex nittio sju.Efter denna presentation 
visas inte någon positiv balans .Det bör också noteras att 
den tidigare föreningen har i sitt arv ett skrivbord , ett 
metallskåp , en stol , en bänk och två schackspel( 
ofullständig ) .och ingenting annat att lägga avslutade 
sessionen dessa minuter utarbetadesatt efter läst och 
godkänt kommer att undertecknas av de närvarande 
medlemmarna .Dagar efter kampanjen är en anonym 
anmälan cirkulerar skolan där jag fick smeknamnet 
Lejonkungen och Al Capone för ibland fick mig att gå 
igenom sådana tecken i klassen , är saken komplicerat att 
min sida var det också ses av styrelsensom en konsument 
av hasch och enligt en skolpsykolog ringleaderen .Vid 
utgången av 1998 till äggstocks psp öppnar utredning och 
ingen polisutredning enligt uppgift den anonyma klagomål 
jag var son till president Estarreja kammaren och var chef 
för ett trafficking nätverk .Hade bara röka en joint när jag 
kom in snuten anläggningar , förnekade krävande och 
hade försökt och inte gillar , eftersom det inte längre 
hade kontakt eller information om min förhör i den 
truppen äggstocks .I år på balen under misstanke och 
anklagelser om utebliven betalning av denna middag , 
omoraliskt eftersom det betalades under de följande 
dagarna med den 1: a arbetet av min bästa vän på den 
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tiden , listan som tillämpat följande året var rädd att vi 
intevi betalade middagen , som gjordes , rykten .På 
Januari 98 jag är inbjuden för veckan av utbildningen , 
väckte minnen av hans exa .Jorge Sampaio Republikens 
president som tilldelats ett foto med dedikationen " till 
gruppen av Aveiro , särskilt till och från skolan José 
Macedo fragateiro , med en vänlig kram " veckan 
utbildning 24 januari 1998 - Republikens president , hade 
lunch ståendei el museum där hälsade ordföranden 
.Samma år kommer möjligheten att arbeta på disco i 
pildrinha Furadouro , det som bartender höll gäster med 
flaskor och jonglering trick som för tankarna till filmen " 
Cocktail " var en natt när alla utplånade mig och jag hade 
en känsla av att det discohade flammat upp i tron   detta 
även efter vaken när jag är allt suddigt kasta trosorna ut 
genom fönstret , falla på ett paraply på ett café , är dagar 
senare mamma till en vän till mig att returnera den redan 
tvättat underkläder säger attKanske hade fallit från ovan 
.Det var vanligt att dricka 2 flaskor gyllene strejk en av 
absint tillsammans med min partner .Tills på en fest jag 
betjänar en kund framför chefen och börjar fylla glasen 
sprider vätskan över räknaren och blev omedelbart 
sparken .Kort sagt var en av chefen med en klient och jag 
tjänade dem två skott sprider allt han sa bara : Få ut här!
och till denna dag inte mer pratat med den här mannen 
.Jag deltog i ett bröllop bästa vän till min bror , rökte jag 
ogräs i badrummet och fick druckit mig så att jag satte på 
bordet en sko och gjorde mobiltelefon .Natten alltid åtföljs 
av glasögon och konsumera hasch används för att skriva 
Einsteins formel på skolan omfattar 1998-1999 monho 
bar - bartendern var här för några månader för att tjäna 
koppar .Insåg en slutlig parti 2ºperiodo , som vanligt 
samtidig disco Phoenix han slog 900 personer i första 
monho duschen träffa 700 personer mot nästan 200 
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andra personer i rivaliserande partiet en framgång .Efter 
festen tog alla middags sammanslutning av element ur 
betala ägaren av monho middagen inte ge detta , inte 
mer pengar för partiet .I år startade jag anställd rabatt 
som Philips , fabriksarbetare där jag jobbade två månader 
till nästan två veckors frånvaro .Då fick ett jobb i Uniteca 
/ Quimigal .Gick bartender / entertainer med mina 
jongleringstricki dacasca disco var här som konsumerar 
min första " tablet " bröts i två och tog på olika dagar 
halvor verkade att ingenting jag gjorde var att kropps 
hastighet , t.ex.avlöva en hel tidning och inte läsa något 
eller komma hem och sätta musik och att få att hålla 
jämna steg .Det var den första och enda erfarenhet av 
dem .På disco dacasca kommunikatörer i säkerhet när jag 
gick för att leta efter en annan dag på jobbet sa att jag 
igår med flaskor och min jonglering hade träffat huvudet 
på en kund som hade gått till sjukhuset lämnar 
nyheternai tidningen , det var ju en lögn och jag hade 
trott .För en försening på tre timmar var jag med en 
flickvän dit och jag ersatt genom att plocka glas och sköt 
på plats .Öppnat en ny bar i Estarreja Jag har varit under 
åren 1998-1999 som en bartender / dörrvakt hjältar av 
baren, en av dessa nätter låna ut en bok om " dörrarna " 
och dö " amerikansk " togs genom träna honom och min 
bok .Jag kom att göra en insättning på $ 100 för att 
kunna höja $ 1000 ... för två år som vaktmästare och 
även bränt dörren med bensin motorcykel , men aldrig 
retad eller involverad med någon.Organisera en 
nyårsafton 1998/1999 i Heroes Bar \u0026 vänner Faíska 
organisation samtal alla vänner för det nya året .Mando 
alla bar mecenater lämnar före midnatt slutade så 
småningom baren och nyår .Jag går till baren äggstocks 
stenarna där jag överfallna av reklam i den anläggning till 
en annan händelse , som inkom ett klagomål till polisen 
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och de går till en bar där de får höra att gick från 
askkoppar inuti, ren lögn .Jag fick gå till åklagaren , men 
jag följde inte upp fallet i brist på vittnen .På nyårsafton 
98/99 - hjältar AV bar .Salreu Estarreja Viscount red ett 
program där : de 12 klockspel i en natt [ och dag ] ... DJs 
på kontroll bosatt Sergius gäst djVicky och inkognito .I 
mitten av partiet och för att klä mig gå hem för att festa 
och mina vänner dyker upp , lägga ut alla kunder i baren 
där han var den nattportier årsskiftet .I tanke ifrågasätta 
ordningen på alfabetet och kommit att tro att ab eller 
abba var mycket framåt tror jag skapar ett 
säkerhetssystem bland män typ blinkar eller touch och 
känner varandra och gå i alla varvtal för att sesom var 
onda eller lidande och hjälp.Titta på TV och jag tror 
sidfötter innehåller meddelanden till mitt sinne jag ser 
kanalen FTV och jag tror att dagen kommer att få 
Nobelpriset .Jag har tänkt en gång äta mänskliga organ 
och var en mataffär till kilo den dagen trodde det trasiga 
glaset på gatan var diamanter , tittade på film snatch / 
grisar och diamanter i film i Aveiro när jag tänker är 
skådespelaren i filmen ,börja att ta bort sina skor och 
komma in och ut ur biografen , det var min film .I 
Estarreja sprang ultimata friheten att agera nära floden 
och tänka på att klättra till träden , meto halva kroppen i 
floden och jag tror att jag är ett geni och att mr 
.Republikens president observeras mig , jag har kontakter 
med kor betade och försöka meddela er mina tankar .Jag 
tror att de är mig stjäla idéer och göra mig att vilja göra 
skada , jag börjar känna konstiga saker , för att isolera 
mig , gjorde saker som roterar hela rummet , läsa 
psykologi böcker att försöka förstå vad som hände med 
mig , började jagyrande , vanföreställningar om förföljelse 
, eller att han var bevakad och kontrollerad antingen TV 
eller i tidningarna i dag , kommer att tänka att min far 
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skulle köpa mig en bar , och det var den största i världen 
, gjorde bara bisarra saker som ledermina föräldrar att 
vara allvarligt oroad i detta allmänna ståhej någon ringer 
GNR och brandmän fortfarande transportera mig till 
sjukhuset , som sprang på drift timmars vandring tills jag 
hittade av militären i GNR som säg mig, " vi var bara ute 
efter dig "jag fördes till sjukhuset i Aveiro , efter den 
psykiatriska akut Coimbra .Taget av brandmän fastspänd 
på en bår efter samtal jag tänker Jag tar en injektion och 
jag kommer att ha med tjejerna efter samråd med chefen 
för psykiatrin , men bara tog injektionen ... När jag 
vaknar är jag i ett rum av psych ward ! ?Fly , jag tog en 
taxi och åkte till Coimbra där Estarreja sade 
taxichauffören att vänta och gick för att varna min 
mamma ... Nästa dag är jag benägen att ta ett piller 
skickas av psykiatriker utan att veta att det var 
målmedveten att må dåligt , frågarskulle leda mig till 
sjukhuset , stannade mer än 20 dagar under fysisk 
säkerhetssystem som är bundna med ett bälte till sängs !I 
Estarreja välkomnar Intermarche tycktes mig en inbjudan 
att gå in ett angränsande hus , kom jag att gå in i 
trädgården tänker dem att jag var en tjuv och även 
lyckats göra ett klagomål men efter GNR sa att han var 
även ute efter mig och tog migtill sjukhuset .

Det finns avgång kan jämföras med en jordbävning i det 
sociala livet , att få försvagats under de kommande åren , 
kom jag att ha rädslor som: gå till caféet , fruktar att 
koppen föll och folk kommentera mitt namn .

               Hur 3ºescriturário 1999 var fördelningen av 
post och registrering av licenser vid tidpunkten descolorei 
håret , fördela post bilen utan att ens ha brev , inom 
omkretsen av fabriken där det färdas i 30km / h , ville 
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känna första gången en bilfå ha en olycka lämnar 
stötfångaren och även hade att motivera.

               Jag sover inte eftersom den inte vill sova jag 
vill leva här snarare ett hinder som håller mig vaken jag 
ska möta det med sömnlöshet .

               Jag inskrivna i internatskola Luis de Camões , 
portugis beordrade en likvärdighet i 11 värden och spåras 
rutten genom studieveckor gymnasieutbildning .Ipj 
uttalande , utövade informations animatör funktioner 
såsom stipendier , från 1 Mars, 1999 till 5 Februari 2000 
gick till skolor för att annonsera friska beteenden för 
ungdomar .Jag börjar se online pornografi och att ha 
kontakt med chattar ." Vid fullgörandet av sina uppgifter 
var intresserad och dynamisk lek helt sina uppgifter , i 
synnerhet de brukare , spridning av information av 
intresse för ungdomar , uppdatering av 
supportinformation och kontakt med det portugisiska 
institutet för ungdoms" Aveiro , March 09 2000. jag åkte 
till Teneriffa ensam i de sista dagarna börjar tänka om 
kvinnan i mitt liv och jag skriver 3 kort med namnet på 
Raquel Mamede - Bombarral Portugal och sista dagen jag 
får ett telefonsamtal i hennes bayou simulera en 
dåligtillgängliga tillsammans med en flickvän på den tiden 
jag kommer att ha lägenheten vara med raquel och 
tillbringade ett par timmar jag hitta mig själv med ex 
.Flickvän att sätta en fast sked i klockan och se en vän till 
mig att hoppa från en balkong på andra varnar mig av 
den förra .Eftersom tidigare ögonblick hon hoppade också 
och kom till mig jag sprang till rummet i lägenheten och 
gömde mig under bladen av min bästa vän vid den tiden 
och hon frågade om var Filipe och jag lämnade arken och 
sa she'm härflydde lägenheten jag jagade genom gatorna 
kommer att passera dig ett trick för att få lugna ner 
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henne .Jag kan gymnasieexamen 1999/2000 sökande 
med slutbetyg på 16 poäng - äggstock December 11, 
2000 , hade en genomsökning i det tvärvetenskapliga 
området lämnade hälften och sedan gick ut här avslutar 
leverera en annan lärare , tillbringade två dagar gå till 
dinkontor ursäkt för bristen på ärlighet lärare gör 
ytterligare undersökning och tilldelar not 20 , det högsta 
betyget för vanligt lärare var 16 poäng .Jag fick noterna 
från 11 till portugisiska , engelska till 15 , 15 till franska , 
17 tvärvetenskapligt område , 18 till 18 filosofi och 
datavetenskap , kopiering i tentor så få godkänt på 
kursen .Medan du studerar arbetat i halvmåne gick 
officiellt hotell med yrkeskategorin " mottagnings Trainee 
2: a året " sedan den dagen 8 februari 2000 tom 31 maj 
2000 " förvärvade kunskaper i detta hotell i avsnitten 
reception / conciergeoch bar .Dokumenterad hela denna 
period stor förmåga att lära , ovanliga engagemang och 
ansvarskänsla .Vi prisar din tillgänglighet och din relation 
med oss alla .Ovar 28/07 / 00.aqui sov i hotellrummen 
hade parterna i baren och gick till poolen i avsaknad av 
de ansvariga .Hade ett disciplinärt förfarande för angrepp 
på stipendiaten bar eftersom detta gjorde mig känna 
minskat eftersom han visste att han hade varit inlagd på 
sjukhus i psykiatrin .Sen gick jag till Lissabon och fick en 
räknare anställd jobb på ett café i köpcentret var imaviz 
2000 hade för vana att delta i en nattklubb i köpcentrum 
där hon dansade fram till småtimmarna inbillar mig själv 
den bästa dansaren vid tidpunkten hade med mig en 
flaskapopper'so som inhaleras innan jobbet som lukt och 
titta på himlen framför hotell Sheraton , den här flaskan 
var min 2: a erfarenhet med kemikalier , men gick 
tillbaka till att göra det mer jag försökte detta i mitt 
liv.Deltagit i personalen Estarreja Carnival 2001 -
Shrovetide eller ingenting !Fastlagen eller ingenting !
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Deklaration stadshuset för äggstocks - uppdelning av 
kultur, bibliotek och historiska arv .Det förklarade att han 
höll en position av administrativ assistent , på kontrakt 
för viss tid av den 6 augusti 2001 till den 30 maj 2002 i 
kundtjänst tjänster till kommunala bibliotek av 
äggstockscancer och Museum Julio Dinis - ett 
husOvarense " som gjorde stor ansvarskänsla och 
engagemang " hade biblioteksdokumentoch gjort 
försvinner registrering av " hopplösa fall " 2001 - GNR 
sjukhus mellan Leiria Leiria och striden finns ett klagomål 
via radio av en lastbilschaufför som skulle 
störatransitering , bt kallas till platsen efter att bilen 
rebocarem säga det finns ingen påföljd , samtals 
förstärkningar och leda mig till sjukhuset i Leiria 
handbojor .I Caldas da drottningen tänkte se krypskyttar 
och människor som såg fönstren 26/11 till 07/12 2000 i 
sjukhus spädbarn d .Pedro 2001 - Jag får ingen bokstav 
från DGV hemkomst med fordonet , men har ingen 
bokstav och aldrig återvända för att leda få brev från 
domstolen straffar mig med en mycket allvarlig 
överträdelse fint ( inga minimi ) ångerfristen 30 dagar , 
tarbrev DGV som är med henne och säger att vidta andra 
på grund av denna lag att vara ledande för att mindre än 
2 år .Jag rullar även mitt rum och tänkande som hade 
kameror filmar mig och att han var bevakad av spioner .I 
Leiria tror Interpol red att arbeta med mig , eftersom jag 
satte 5,01 cent .Bensin och betala € 5 att finna att han 
hade upptäckt formeln för att vinna och bli miljonär .På 
den tiden trodde jag att jag hade ryska spioner under 
bilen .Jag tror att jag är magisk och jag styr bilen med 
sinnet och hjärnan limmas till maskinen bilen till en 
ständigt konstant rotation vilket gör mig våga mitt på 
vägen i underkläder med en studsande boll att ge sig in i 
denna boll varlanserades i testlösningar drottningen och 
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slog i marken framför domstol och gick upp till sitt tak 
.Jag stannade av GNR brigad behärskar b5 ansåg 
regionerna Coimbra och Aveiro börjar få driva idéer och 
varv tidningar i bilen bogseras genom beslut av bt Leiria 
.Liscont uttalande - Container operatörer arbetar med 
utövaren kategorin administrativt.Under den tid jag skulle 
ligga på toaletten i Liscont , hade jag två månader utan 
att röka hasch och när jag återvände det ont mitt huvud 
började problemen med en tidig exit Liscont djup kärlek , 
kärlek drabbades kändes också glömt den nedre halvan 
förlorade ångrat sig och levde.Reste under molnen flög 
under himlen varit planeter Mars och Jupiter på Mars , 
beslutade jag att älska dig och Jupiter gjorde du har här 
är min varelse , flyger från planet till planet penna hade 
styrka, hade energi , var glädjenågot som förmedlas 
kärleken i blomma form .Hade solens styrka , rörde sig 
som solros , hade gärna i obevekliga strävan efter något 
brinnande var en dröm , en prestation , ett mål , allt med 
passion , utan dimension var stor , fantastisk korta 
mycket kärleksfull .Jag tittade ut genom fönstret jag 
märkt vid horisonten bringade skannade partiet såg 
framåt såg jag din stjärna , var lysande skimrande tittade 
upp såg jag månen var mitt och ditt, var landskap , en 
resa , via dig att resa på land och underhav , följde du 
erövra vi reste över land och under havet var bara 
månskenet .Hade det längtan , vilja , önskar , kärleksfull , 
tänkande , känsla .Jag har saknat dig och vill ha dig här , 
vill mötet , älskar dig , alltid tänker på dig och känna din 
närvaro , där hemlängtan och leva utan dig , tänka, vill , 
känner dig och älskar dig utanse dig , önskar dig med fem 
sinnena : syn ser dig utan dörrar , utan lukt luktar dig , 
hör du gärningar utan buller , smaka glädja mig utan att 
bevisa att du och röra dig utan beröring .En påminnelse 
om att du lidit , kände , älskade , levde , älskade aldrig en 
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annan som kysst i dig , jag såg , went're jag den kärlek 
som alltid kommer att minnas .30 Maj 2003 , äktenskapet 
kärlek mars moriska filipe 2 juni Lissabon -... Havanna 
Madrid Madrid Madrid 9 juni 10 Jun 2003 Lissabon åka till 
Kuba och Havanna köpa $ 100 av marijuana som 
verkligen suger .Jag var fyra månader utan att röka 
skarvar innan han började , sedan rökt och skadar mitt 
huvud var i början av intriger med chefen och hamnade få 
lågt och gå söka jobb .Fakulteten Letters sov i klassrum 
och rökte mina leder .Town Hall Library Lissabon orlando 
Brook livrädd genom kontakt med den nyaste skapa fobi 
för att göra aktiviteter med dem , arbetade en månad 
tillstånd av mig .Efter vill klargöra vissa tvivel med 
överlägsen teknik , säger mig att sluta och presentera 
sjukskrivning - skickade ett brev till presidenten för Isel 
med diskrimineringen av särskilda omständigheter kan 
inte gå i badrummet och låt osten tosteira , vänster ... jag 
skrev liv missnöje med tillfredsställelse på en vykort av 
CTT och skickade mig att ta emot det .Skicka ett brev till 
presidenten av republiken som ger hänsyn till mina 
senaste 8 åren .Arbetslöshet , kontakta social trygghet i 
Lissabon medborgaren butik som säger att jag inte har 
rätt till arbetslöshetsförmåner när det i verkligheten hade 
att argumentera med mor och fru och jag kommer att 
träna på näsan med tanken att gå att ta ett plan 
tillLuxemburg för att prata med Barroso i Europeiska 
unionen för att ge mig det här jobbet .Kulmen bara ett 
ögonblick , ett ögonblick från din tanke som förmodligen 
alla existerar inte bara som dygdig bild men på grund av 
utseende eller konditionera sinnet dör inte vid tidpunkten 
för uppsägningen av alla fysiska existens och plötsligt allt 
slocknar , ellerkan leda .

               Jag hörde röster som sa kommandot att döda 
mig själv , strax innan hade sagt till min fru att det var en 
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" hacker " som hade yrke , skrev ett papper som säger att 
jag alltid älskat snabbköpet för att köpa två flaskor av 
bittermandel och drack alla tillsammansmed olika piller 
.Min fru när han kom in och fann sig kramas med 
situationen kallas INEM brandmän kom strax efter och 
gav mig olja när jag vaknar är jag en blöja på sjukhuset 
.Dagar senare berättade mina grannar som hade varit en 
läkemedelsinteraktion kom till mig för att säga ett café 
nära det inte skulle vara kaféerna som tog 02/2007 1st 
självmordsförsök .

               Om avdunsta mig när min själ , skulle ingenting 
förbli hemliga plus skräp , omedveten om fantasy 
.Framkom en subversion flyter sysslolöshet annan stund , 
särskilt .Frånvaron om han rörd och såg din värld skulle 
vara oren , utan en stum anslagskänslighet , 
åtminstonetror att någon överträffar min verklighet .Min 
sorg är enkelt som alla lycka uppnås som ouppnåeligt 
.Genom magi , utan ironi i en dag du säger , röra och 
känna mig hur du ser på mig och se vem jag är och inte 
vad jag aldrig känt mig så mycket lidande , vill inget mer 
, dö för dig genom mig för dig skrev för så attlidit och 
aldrig dog och du aldrig kommer att försvinna bara kände 
bredvid dig i en brinnande tändsticka brännande smärta i 
mig som slutar när alla brinna .Aldrig tog du , förresten i 
dig kommer att säga att du lider eftersom du aldrig 
lämnat och vet att du älskade och alltid kommer att älska 
dig .Det behandlas på sjukhuset och Cabral curry som var 
i " koma " och kommer vaken och ser bara en blöja , 
minns inte samtalet med psykiatern som ger dock mig 
släppa ordning efter undertecknandet av 
ansvarsfriskrivning .- Tänkte att skjuta djuren från 
fönstren i golven och hade idéer för att förstöra eller döda 
människor kändes stora störningar i nedskärningarna 
kropps och rivsår säger mycket störande anda och 
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känslomässigt rörs en önskan , jag ber dig ge mig en kyss 
som de du vet ?Ge mig en kyss gömd , liksom de 
surripiámos varandra när viljan växte ger mig en kyss , 
mjuk , av dem , du vet .Sweet, sweet känna dig.Jag ger 
dig en kyss från mig .Med all respekt , låt dig du och jag !
Vad tycker du om mig och jag i dig?Jag estou- tacksam 
för att ha mig läst, förstått kanske!Passerar av de 
överväganden redan läst mig redan tog sina elations 
minst vältalig oinslagna gåva till den juridiska timmen 
redan midnattsmässa eller spel tupp som är den 
fruktansvärda frågan ! ?Reflektion till begriplig 
kommunikativa extas till ett minimum och bara tystnad 
eko som skiljer oss agerar är ord av smärta även i en 
enkel förkastande av bränning .Oöverstigligt hinder 
fysiskt men inte genom hormonell och andlig kemi vara 
ljusa.Himlakroppar invadera oss för blomning av pensé 
.På jakt efter kärlek klöver, eftersom rikedom består i att 
förstå de mångfacetterade varelser och alltid med något 
att lägga till denna uppfattning .Ett annat tillägg , en 
ytterligare ökning , denna vilja till medkänsla och ömhet 
som förvisade oss till den representativa självkänsla i 
sociala medier .Visa perspektiv själv en och odelbar , inte 
stöta bort någon önskan om fler önskemål som uppstår i 
cirkeln .Denna cirkel av guld , inte existerar guild om god 
tro och lojalitet och respekt , främst på grund av .Vi är 
rena och vilda i agera så , och inget mer självisk än jag 
som bara för att vara så alltid invaderar en annan med 
deras synvinkel .Inflammerad sinnet kan en enkel utbyte 
av idéer , är det brådskande vädjan till sunt förnuft .När 
vi ger eller ta jaget med den andra .Inget mer triviala 
förkastar det vi inte vill ha , är det lätt .Kärlek och kärlek 
är snarare känner den andra och inte mig .Konstruktiv 
attityd sambandet mellan oss vara .Tryckt i instinktivt 
beteende bara tänka på mig , sedan på mig , och nu har 
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jag igen .Konflikt eftersom man är jag förvandlas till " I" 
och man vet aldrig hur bra " själva " vi måste ge stöd till 
varandra .Det är typ av kommer till oss som alltid är 
öppen .Uppmärksamhet på "I" s egna för att vara med dig 
äger masker och själviskhet som nivån är .Jo rustning jag 
någonsin vara där- så bryts av " tu s " som finns och som 
är " eu : s " mer " EU: s" som pop rustning .Kärlek : 
Kärleken övervinner allt .Augusti 2007 skilsmässa ... 
bubblande Light - faller och burble , utspätt och 
expanderar till filialer till en oövervinnelig lust , det är en 
illusion som alla ögon som sedan rasa när man står inför 
yttre verkligheten .Utrustad med illvilja och förfalskade 
sporadiska galenskap brusande önskan som kärleks 
expanderar och föroreningar , upptar alla tankar och 
tillåts dominera och vara dominerande, är det utbyte av 
vitalisering energi , är den lysande innehåll där.Lit himmel 
, inget starkare än viljan att uppnå den perfekta balansen 
mellan ljusa himlen , eftersom de är de stjärnor som ger 
dem liv och flytta idéer eller fakta tankar , önskan att 
betong , inget vackrare än himlen upplyst av energi som 
constelareskräver ständig växelverkan mellan stjärnorna , 
och kraften av stjärnorna är unik .Det skrämmer mig hur 
energier försvinna i rök utan eld , dvs inte vill tolka den 
kosmiska verkligheten .Jag är besviken när vitaliteten 
trycks av boende och kristallisering av känslor är utan 
tvekan en mask av politisk korrekthet .O själ gör dig till 
en magisk och flyger sinnen som inte har någon 
impulsströmav sanna fakta och byte av saker och ting 
förändras steg och cykler där alla passerar och utveckla , 
men aldrig i vägen för rädsla och lidandekänslor .Befria 
dig själv och expanderar du lider och särskilt mutationen i 
livet , denna förändring som driver oss .Livets ljus , 
nedsänkt galenskap av passion .Hur Kom ?Instinktivt 
älskar och vill bli älskade , passioner och besvikelser 
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öppnar upp flera illusioner .Vilseledda och älskar mig 
fokusera och koncentrera hela metodiken för kärleken till 
sanningen, som genomborrar varje lögn .Naken i att vara 
älskad spelplan vi har att göra med den verkliga 
identiteten av att vara , så bli älskad kräver av oss en 
djup medvetenhet om varför vara älskad och ändå finns 
det en nödvändig dikotomi av god smak återgälda och 
älskar även denna dialektik förutsätts1 + 1 = 1 , då 
logiskt kan man inte njuta av någonting .Så logiskt 1 + 1 
= 2 , kommer korrekt, men beteendet inte vara produktiv 
om resultatet inte är det tekniska knyta attityder och 
värderingar och beteende i allmänhet , så att då finns det 
en enad position i mitten av älskog .Förstått och detta är 
sant bara källa till glädje , eller vara individualistisk eller 
annan åtgärd menas åtgärd som sann frihet .Tja , jag har 
inte levt tillräckligt för att övervinna de följande stegen , 
logiskt eller ologiskt blir kriteriet för många av er , jag vill 
vara helt säker , så jag antar att jag ass från gång till 
gång, och idag finns det knappast åsnorsom sådan , det 
finns ganska artificiella åsnor , lurar som verkligen står 
ibland denna roll , ta dina egna slutsatser .Jag är inte här 
för att , för övrigt om galenskaper har rädslor , och 
attityder som inte gör eftersom galet är bara under vissa 
omständigheter och när dömas av andra , dvs beror ofta 
på " livsmiljö " .Avleda en del av detta resonemang då vill 
jag säga att jag är galen , antar jag att gillade många 
människor och därmed är vi aldrig nöjda , vi vill ha mer 
kärlek och mer och mer varför så kärleksfull ambition som 
jag ställde frågan .Retreat säga följande, alla är fria att 
begå dårskaper i kärlek , vi är sårbara och ofta 
manipulerade .Vi vill tro att det är sant att kärlek , varför 
, därför att vi har älskat , den känslan som väcker ömhet 
och utlöser livsvisdom

11/2007 2nd Självmordsförsök med piller , en 
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upptrappning i curry sjukhuset och Cabral knappt gå in på 
avdelningen jag kontaktats av sjuksköterskor " då 
försöker döda denna gång med bensodiazepiner ? ! " , 
Efter analysen är jag intravenös skott nålen ochforsande 
blod .

Leva dör mellan liv och död ?Ouch!Förlåtelse , placeras ?
Uppenbara , som aldrig dödat ?Alla har kvar att leva en 
stund utan undantag alla dödlig så snart tror att vi 
kommer att dö snart och då vi lever är så motsägelse av 
förlöjligande .Efter min födelsedag Jag försöker gå " 
bortom " överenskommelse 20 timmar efter helt vanställt 
och lugnande preparat , överlevde ännu en gång .Delta i 
ett öppet procedure'm utvärderas för en våg av 
administrativ tekniker med en tredjedel medicinskt team 
och har en 17.41 valore antecknings andra plats i 
tävlingen , kvällen innan inte hade sovit och hade rökt 
mer än 10 leder, intervjunvar på morgonen .Denna 
medicinska skolan av hamnen .Där dagar senare fick jag 
gå eftersom han var med självmordstankar och där jag 
inte ens träffat , jag väntade , men jag hade nog av att 
vänta .Ljuset skickade mig i riktning mot nuvarande extas 
av vardagen , upplyst mig sjuk framtiden och orimligt att 
så ja , åska upp slakten mig och blinkar så avskalade 
Dynamite dödlig njutning .Så ja läkt lämnat kalori tarmar 
stringens och noggrannhet .Jag vet inte om jag lysa 
tidigare eftersom jag är rädd att hon inte har någon makt 
.Därför finns det två poler , två ytterligheter och jag slogs 
av det positiva och helande och inte den svarta och 
haunting .Detta ljus kommer från klarhet känslor och 
rationalitet omedelbar skymning och impulsiva utan 
övergångs och ogenomskinliga sinnen , inte inbäddade 
känslor eller spikas till spänningen , glädjen att leva och 
njuta av den största kraft som flyttar oss på jorden och 
ger oss kraftinte , ta den talang du har och styrka som en 
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skarp blå ray och ventilaste av värmevallningar upplevt 
och inte skadliga och genomgripande tankar som utsätter 
oss som skuggor , allt har rörelse , men den finns och hur 
den avslöjas infiltrerarsinnena syn och visar oss klarhet i 
tanken genom tystnaden i tiden, och är tyst som att 
härda utsikten och njuta av Inglorious funktionshinder 
som andra passerar negativa eller positiva energier .Vid 
tankens hastighet , den omedelbara , den andra , den del 
av tiden , och tiden är ögonblicklig därmed blir det inga 
nedskärningar i ramen eller den mest löjliga beteende 
eftersom alla har rätt , vare sig positiv eller negativ effekt 
.Har lacerating effekten av svart Faíska händer i den 
neutrala polen av sanity och galenskap bedriver den 
pulserande energi och hungriga för njutning och celebritet 
, så jag råder dig att använda din egen energi för att nås 
av ljus och esbaterá en brinnande leende som aska ,tagen 
värme , men desperata när rörs .Av en annan kvadrant 
har Blue Ray med ostörd tanken på jul och betonade träd 
ljus som leder oss till distraktion .Det är denna övergång 
från svallande inför men inte obstruktiv pragmatiska 
energier som hindrar oss från att leva skärmdumpen , 
skakar åskan upp och tydligt påverkar ljudvågen som 
producerar ljudshastigheter , men inte lika kraftfullt som 
väl.Vad är verkligt och verkar overkligt .Livet i den eviga 
hålla det där går ner och då finns det inget sätt att 
bekämpa den, runt det eller manipulera det är terror 
dissidenten burble och kulminerar i en punkt slår huvudet 
på skapelsen , fantasi eller bara måla ett spårblomstrande 
grön nyans och grab liv i den tonen levande blomstra , 
här är versionen du alltid velat påpeka , lever intensivt .

01/2008 göra en tatuering med bokstäverna

Darklightning och en gnista i skulderbladet och kraften att 
säga luz'08 efter som aldrig intentei tatuering mot livet
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2007-11 / 2008-01 - Commercial snabbt phone'm den 
bästa chefen för kunden köper fem mobiltelefoner till 
företaget , inte kommer till jobbet .I Estarreja i biblioteket 
i utrymmet till handikapparkering satt och lade sig på 
anspelande plats till min protest angående hur att vara 
annorlunda innebär inte att vara annorlunda det är bara i 
storleken av klagomålet boken och det startades och 
avslutfyllt plagierat från en bok om " att vara annorlunda" 
som var i montern posten som tillbringade en dag var full 
av bra utbildning och etikett med över 20 volymer på 
banderollen .I Estarreja 02/2008 Bibliotek Walk med blå 
hjälm fungerar och som anställd av offentliga arbeten , 
skriver följande på dörren : i mig regerar tystnad genom 
lidande .Hota bror till döden och jag ledde myndigheter 
enligt denna avgift för psykiatrisk utvärdering .Jag 
kommer på eget initiativ till Viscount sjukhuset Salreu där 
jag antagen som en patient , genererar en diskussion där 
och om att vara sjuk eller inte , är att datorsystemet 
endast medgav ingången så sjukt ? !Jag föreslår att gå till 
psykiatriskt sjukhus i Coimbra det når kommit med 
militären för GNR de gav mig skjuts hem nästa dag .Jag 
slår ord och jag är mållös över 10 timmar .Jag köpte 
ljusanordningaroch ljud med högtalare 100watts förstärks 
cd med anti Dantas manifest placerades i maximal volym 
ut ur mitt sovrumsfönster , på José de Almada - slav , 
poeten Orpheus d' futuristisk och allt .HUC -
Universitetssjukhusen i Coimbra sjukhusbulletin- män 
psykiatrisk tjänster - patienten lades in på sjukhuset på 
2008-02-02 skrevs ut 2008- 02-18 - Normal sjukdom , 
ändra blöjan på rumskompis , en annan kontrovers 
medhan gick även efter mitten av behandlingen .Ledda av 
myndigheterna till hospital'm handbojor and'm inte ens 
ses av psykiatern att tvingas hålla sig till behandling mot 
min vilja , knuten till en bår och med en injektion .Jag tog 
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de   böcker han hade lånat och kastade dem i sjön 
rådhuset tog tröja som dagen , visade jag inför en massa 
utanför min tatuering som hade makten i utformningen av 
ljuset , kom jag att lämna 15 € i processionen .Jag kom 
att sammankallas av Estarreja kultur kommunalråd som 
inte gav böckerna tagna från biblioteket skulle inledas 
straffrättsliga förfaranden värst är cd repade upp och 
dagen för processionen kastades böcker för ljuskällan på 
torget .

               När jag var mållös på grund av sjukdom tänkt 
en plan , hålla sig med en multimiljon dollar hemlighet 
jag trodde att jag inte kommer att säga eftersom jag inte 
, jag ska vara dum , min son med en arabisk bok 
handskriven av mig kommer att ha den största skatten i 
världen.

               I rollen som ward Coimbra fick jag diagnosen 
schizofren psykos kanske alltid bara tycker att jag är 
schizofren ... lyssnade på samtal vid mötet med 
sjuksköterskor , hjälp smartare insåg jag lyssnade på 
kollegor säger att det var min tur... Han hade skrivit 
rekordet ' " fly faran " " hålla pyjamas " Jag tycker att det 
är löjligt , någonsin kommer att köra pyjamas ? !För att 
lämna detta obligatoriska frihetsberövande am måste 
underteckna ett domstolsdokumentsom jag följer 
behandlingen .Vid entrén intervju på sjukhuset i Aveiro 
sade att han ville bli behandlade med min pseudonym " 
Herre ljus ", som bara skulle äta fallit fruktträd och 
ogillade smör och jordgubbssylt .Vad var de vanliga 
måltiderna .Han tänkte på självmord former , som att 
kasta mig mönstret för upptäckter osv ...

               Live , jag känner en lidande som hindrar mig 
från att se , som att vara riktig med uppträdande 
någonsin lojala men som en sorglig clown'm falska leende 
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, glädjen i interiören , inte överensstämmer med utsidan 
.Jag känner en flottör som gör mig ur den normala , reser 
och bor på ett ställe där det är långt från själva synen 
.Jag känner en urusla kliv, onaturligt fenomen , utan som 
ett djur vilde känna grymhet och hastighet , skumt strypa 
och döda så en medfödd kraft predestinate att misslyckas 
på den tiden .På en resa spårlöst är bilden av den 
motbjudande , hatiska och verkligen syndiga , se en ed i 
himlen temperaturhöjd, blommor och växer våldsamt 
uppsving detta är bara en dålig tid alla kulminerade och 
förbättrad grymhet jag klädd som en clown ochmed ett 
tak på ITN - informera Portugal i Venezuela kaffe.CTT 
kommer att höja ett brev från domstolen , berättar den 
anställde att på grund av min sjukdom jag inte kan skriva 
, göra mitt fingeravtryck , dvs jag inte skrev .I Coimbra , 
sjukhuset som ett hotell mot en kort papper i handtagen i 
dörrarna säga , do not bother !Bry dig inte om och gick 
med honom på handleden av sjukhuset omkrets jag 
befinner mig plocka upp löv på trädet , löv och pollen gör 
cigaretter med papper beställda till Thomas smeknamnet 
" fallskärmsjägare " .

               Jag lämnade sjukhuset sista veckan jag till 
sjukhuset igen med en historia av psykiatrisk utvärdering 
under befäl av GNR av äggstocks - i Coimbra sätta en 
utställning av en återhållsamhet stol med konstitutionen 
erbjuds av riksdagshuset och öppna försvaret avi 
avsaknad av auktoritet .Jag tänder och släcker ljuset 
säger ljusets kraft radera omkopplarna sjukhuset i 
Coimbra , köpa super intressant och har ett stort tema 
närmade om ursprunget till djävulen " Hashashin / figur. 
"Som den psykiatriska avdelningen blandas måste ha 
oralsex med en patient i badrummet för män och sovrum 
.Var på sjukhuset i Aveiro och andades genom 5 cm öppet 
fönster .Och bara ville andas luften blåser och såg 
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trädgården och folk kör och njuta och ville bara andas ... 
Känn friheten

Fortsatt vare : livsstil

Sanna konton

Nelson Pereira bras

          En som förkunnas , med vilket menas ... 
Levnadssätt , är att allt som är ett arv från våra förfäder , 
så har vi uppdraget att fortplanta sig när vi nådde vuxen 
ålder , en som förkunnas av lagarna i samhället , därvi 
lever i en demokrati .

Detta är allt som vi kan förvärva de kunskaper , det vill 
säga allt vi ser när vi vet vad vi bygger .

Hur kommer det sig?

Eftersom när det handlar i det samhälle där vi verkar 
genom kraft anledning att vi alltid måste leva för att vara 
en vara acceptabelt för oss att ses av samhället självt 
som en mästare , kan inte vara ond är bara mer värdig 
att vi kan vara ;det är vad vi lever , vi vet också att det 
har mellan hjälpen .

Hur kommer det sig?

Eftersom vi är varelser att tjäna på varandra , det är 
därför problemet existerar förvärvat , att tala sanning när 
onda mig är högre .

Hur kommer det sig?

Eftersom vi kan vara en social varelse , men vi kan leva 
ett vara vilda.

När den inte drivs varelser lika.

Men det kommer alltid finnas och tvivel , misstro som 
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alltid spökar oss, genom vilket vi lärt , genom vilket vi får 
lära och det är där vi vandrar medan vi är säkra på att du 
verkligen förtroende, då serverar vi oss bra eftersom vi 
tränar bra .

Vi vill behaga alla läsare som kan läsa böcker , dessa 
mina böcker , kan du hitta i någon bokhandel där de kan 
fascinera de ämnen som de vill höra och läsa i din säng .

Det kommer att bli ett bra företag någonsin kommer att 
läsa och se dessa berättelser som sant .

Eftersom de anser att ge den sanna upplevelsen av dem 
som har gjort fel , men kände mig läka från allt det onda 
som spökade mig .

Vad kommer att vara temat för denna upplaga ?

Flygande rapporter , kan det vara en fråga som inte 
kommer att vara alltför chockerande , vill inte chockera 
läsaren , men rapporterna är sanna och redovisas på ett 
sätt som var bodde på ett lagligt sätt .

För jag var en upplevelse inom lagen , att tro , tänka 
tusen saker , känner huden den riktiga känslan av djuret 
instinkt .

Vi vill vinna med våld , och vi känner som sådan .

Outlaw , nämligen att vi alla lärt oss att vi kan hitta och 
vikten som kommer det sätt som vi använde för att leva , 
för trots allt det onda som vi gör , det kan aldrig 
betraktas som onda .

Jag tror det kommer att bli en reinkarnation i varje .

Ambition att leva , vi vill är att leva på ett sätt som vi 
tycker är lätt , men det är inte lätt och det är svårt , när 
vi blev lag bar och när vi har inga pengar att betala för 
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bra advokater , vi betalar ett högre pris .

Hur kommer det sig?

Om vi   inte faller i nåd , kan vi inte vara rolig .

Varför alltid född med ett arv på framsteg i livet , kan vi 
även att undervisa och ge en bitter livserfarenhet , och 
jag är fortfarande betala för det !

Jag är född i Afrika , hade tre systrar: Elvira , candida och 
är .Yeah det en bra start , en berättelse som skulle kunna 
vara en lysande historia, men det råkade vara en mindre 
bra livshistoria .

Jag kände mig inte mycket onda män som utför denna 
funktion , de så kallade fängelsevakter, alltid bedömt dem 
fiender för att inte vilja acceptera att kunde verkligen ha 
mig undan på den domen .
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Begått flera brott längs min väg som jag gick i livet .

Han använde denna term var i slang , med vilka vi 
behandlat , var en form av slang , eller så kan vi också 
gick sikt.

Var de platser vi letade efter och den livsstil som alltid 
fört var piren , där det fanns våld eller hittades inte våld 
frestande eller provokativt , eftersom vi känner riktigt bra 
i det vi gör .Det är väl ansedd i samhällets ögon , 
eftersom inget samhälle kan acceptera att andra kan leva 
brottet , om det inte upplevs som nödvändig konsumtion 
av ämnen som kan verka fruktansvärt dåligt , men de 
finns .

Och som sådan har vi alla laster , men som sådan alltid ta 
dåligt när vi inte gillar något vi alltid omärklig som onda , 
men det har en stor vision om vart vi är alla skapade , är 
våra medel ochsamexistens gör vår utbildning som vi vill 
och har ambitionen att leva väl och vara bättre än den 
andra .

Det skulle finnas många Picardias hur förbannad min 
skapelse , men i mitten av dessa jävlar det fanns en flicka 
, tyckte jag alltid henne sedan jag träffade henne , gjorde 
samma födelsedag som mig .

Som alltid gillat henne sedan den dagen jag träffade 
henne , tyckte jag alltid henne , hon bodde hos mig och 
levde väldigt mycket med mina systrar , hade ett 
förhållande för mycket av det , det var inte kärlek vid 
första ögonkastet , tror och tror att det aldrig kommer att 
bli kvinnasom älskade att , första gången jag kysste dig , 
kände jag den sanna lejon , vi alla vilja se oss själva på 
savannen .

Den som har rätt till ett liv som är lika för alla män har en 
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fru och en familj .

Även acceptera det sätt att leva som jag har levt och 
denna kärlek existerar bara en gång i livet , inte känner 
den vise , och inte heller aldrig ansett mig själv som 
sådan , men jag träffade dem alla , integrerades på ett 
eller annat sätt , allavi måste vända , betalade en stor 
näbb , men det hela eftersom jag ville ha ett bra liv .

Han var bra på det han gjorde , jag började göra inbrott 
började stölder på enklaste , gjorde några av pistolhot 
.Men efter att ha degradei mig med överdriven 
konsumtion av kokain , kände jag bra om rökning och 
ville inte lämna.

Han skulle ta mig yrande , men aldrig överföll någon i 
mina rundor , om det inte fanns någon reaktion , skulle 
inte behöva använda våld , var skulle mildra domstols 
barer.

Jag vet som går i regnet blir våt , ville bara få pengar 
eller få värden som förde .

Varierad platser , jag växte upp på spetsen , har Lissabon 
alltid varit roligt för mig , betraktade denna stad som jag 
redan har läst historieböcker , staden historiskt och 
kulturellt värde .

Jag såg progressionen av att ha ett bra liv , för att kunna 
leva ett liv encordeirada som sådan , dvs endast ville 
pengarna , jag visste att jag var bra , jag ville bara 
pengarna och kände sig dålig dessa handlingar , bara ville 
var att tillfredsställamitt missbruk och känna social , den 
sociala miljön , att vara bra med folk och känns som 
vanligt , normalt i mitten av att leva i relation med 
människor .

Jag kände dominerande, hon bedömde mig manen lejon 
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för att uppnå sitt territorium och vardagsrum .Alltså jag 
möter livet av att ha en kvinna !Tja ... Jag tog detta sätt 
att leva på ett positivt sätt på vilket det onda kunde göra 
för att människor , skadat aldrig någon på ett sätt att 
förstöra varandra på ett brutalt sätt och lämnar dem med 
någonting .

Endast utnyttjade av omständigheterna i det ögonblick 
och bara gjorde det för pengarna , för att leverera snabbt 
röka kokain , men alltid prolonguei vad var oundvikligt , 
vilket är vad som inte är född till människa , eller kanske 
vi kan ärva orsaken att studerasom är mannen som 
dricker alkohol och röker drogen reagerar på fortplantning 
av gener i arv som finns kvar genom resultatet av 
befruktning .

Jag är inte den " expert" på detta område i syfte att 
dechiffrera allt detta och kunna förmedla till läsaren 
denna liknelse , typ att prata om det eftersom jag var 
tvungen att prata om det , är levnadssätt .De ses ibland 
också, å andra ses ondska .

Hur kommer det sig?

Eftersom den livsstil som vi lärt oss som vi har framför 
referenciei , kan du inte alltid agera med illvilja, måste 
det vara förlåtet , vara väl hyllad !

Hur kommer det sig?

Eftersom vi lever det , standarder , livekänsla och 
kommandot känslan livet , är en form av ambition att 
kunna ha ett bra liv .

Förhållandet började , jag var 22 , fick sällskap i armén , 
men ville inte gå , men lagen sades det.Och det var då 
jag hade det rätta förhållandet , den passion som jag 
aldrig kommer att ha samma cristina , och här började 
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relationen som vi alla strävar efter, vi alla vill hitta vår 
sanna själsfrände .

Han levde intensivt , jag kände att hon var borta från mig 
kändes inte bra , och det är där kanske hon tog för att få 
lite mer makt över mig .

Han älskade flickan var svartsjuk , men det var inte 
vansinnigt svartsjuk , var en frisk avundsjuka och 
svartsjuka som det inte fanns någon riktig sjuk ondska 
som kunde ta mig för att tvinga någon att stanna hos mig 
för min införande .

Hur kommer det sig?

Jag trodde mig och endast om förlorade skulle förlora 
kvinnan i mitt liv , men det hände .Jag ville gå till Bairro 
Alto och hon går till ett diskotek i det lilla fältet , vi 
diskuterar och det är där vi hamnade , kanske var det 
inte hennes vilja, den äldre brodern accepterade aldrig 
relationen också.Jag hade en kamp med honom, men det 
var innan du börjar älska tina , men tillbringade var ett 
ögonblick av omständighet , men jag tyckte om honom , 
men han accepterade inte mitt sätt att leva , aldrig 
berättade det, men aldrig visade att det varmig , att veta 
att jag var bra.

Skadat inte mycket , men han accepterade inte min 
relation med sin syster .Han bodde med mig bara av det 
faktum av sammanhanget , vi bodde i samma kvarter så 
vi hållit detta förhållande , som vår skapelse .

Hennes mamma kommer från dem , hemmafru 
befruktning , fadern visste inte , men det var bra herre 
raul .

Lärt sig att leva enbart på bekostnad av kvinnor , vi fick 
en höjd i grannskapet för att förkunna det beskatta 
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trakten var ett barn , men hade tidsuppfattning , redan 
studerade .

Och den här gången såg snabbt , trots den lilla ålder hade 
han , var han tvungen att kämpa för livet och för vad han 
hade: far, mor , hem , mat inte misslyckats mig och 
aldrig svikit mig .Eftersom trots den låga lön som min 
mor fick , 11 var berättelser som betalas intäkter och det 
är min far bara betalade hyran , det finns , men aldrig 
saknat mat .

Så det var början på slutet , det vill säga , kan 
avlägsnandet leda till glömska , jag tror det var en som 
var kvar mig i lärandet , att förlora min far hade att 
reagera på samma sätt som honom .

Jag tittade på honom som en hjälte , en son kämpar man 
med ödmjuka människor , mormor , Elvira , var som jag 
bodde till åldern av 6 , tills han gick i skolan , vad händer 
... jag vant sigmin mormor var bilda mig , oavsett direkt 
övervakning av min far , men på den tiden fortfarande 
hade ögonen vidöppna , men hade känslan av tiden .

Hade begreppet tid .

Är de renaste rapporter som kan finnas i världen .Hur 
kommer det sig?

Numera kan vem som helst komma i förgrunden genom 
sitt sätt att leva oavsett position han spelar eller social 
hierarki .

Så en del av detta , föreställningen att verkligen ingen 
kan anklagas för något utan konkreta bevis , dvs konkret 
.

Hur kommer det sig?

Så styrs lagar och vi alla har tillgång till, ska vi inte döda , 
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stjäla och våldtäkt .

Men vi kan backa till början av mänskligheten och sådana 
händelser lyckats , eftersom berättelsen är baserad på 
det .

Vi kontinuitet , att kontinuitet som alltid kommer att vara 
kontinuerlig , det som är avsedd .

Och det är helt säker på att vi lever för en sak , vi är inte 
fortsätter att stanna kvar och existera på jorden .

Jag vet inte , kunde variera temat , men det kan störa 
läsaren läsning , kunde avleda uppmärksamheten från 
den sanna historien som hände .

Men dessa är liknelser som under hela boken kommer 
alltid existerar därför att vi kommer att specificera bättre 
och förstår de situationer som upplevdes .

Hur kommer det sig?

För att se att det var alla inom ett samhälle där det har 
alltid varit hälsosamma liv och förståelse för samhället, 
eftersom andras ögon även kan vara judas , men det är 
en mycket viktig sak i livet , vad vi sår är fruktenatt vi 
kommer att skörda .

Men framför , måste behandlas väl , att vara exemplarisk 
, min far alltid såg mig och ville se hur en kung , men jag 
är kungen , den krigare som kan inte alltid vinna och 
började mycket ung .

När jag nämnde att lätt är inte lätt, men hårt , det är då 
jag har döpt jakten .

Efter attackera med ett slag i ansiktet som jag kände var 
att han hade förlorat , kände jag även i ögonen , hon 
senare försökte återuppta med mig , men jag tackade nej 
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och det var där som började den sanna historien om brott 
, men hade historia, var redan separerat när de uppfyller 
sex månader i militärfängelset i Santarém , var 
militärfängelset .

På tiden fördömdes arnaldo , är att historien om att 
enskilda får plats på min väg inom fängelset , i boken av 
förlängningen läsaren förstår den verkliga sociala miljön , 
i detta fall fängelse , stick sex månader fick förlåtelse av 
påven .

Det var allt jag kunde investera för att leva ett gott liv , 
hade separerat mig från badkaret .Och vad gjorde jag ?
Jag försökte sin lycka .

Fortfarande fick arbeta på tunnelbanan spetsen som 
snickare tjänare .Blacks fruktade mig , arbetat med svarta 
kabel -grön , goda människor som ville få ett bättre liv 
som de hade hemma .

Portugal försökte få ett bättre liv i deras land kunde inte 
ha så ökning som ledde dem att invandra landet självt .

Det var lättare att se Portugal av närhet .

Jag började känna hur nära Cape Verdeans , att leva med 
dem , Kap Verde fick smeknamnet dåligt eftersom de var 
tvungna att bekämpa ojämlikhet och när här kom till 
Portugal var varelser som inte var väl accepterade , som 
det hade tillbringat krigetutomlands och på den tiden var 
fortfarande förbannad , var en Chavalito , var vaken och 
startades vilken ingen vill ett barn , började jag att 
vandra , jag var aldrig vadiador , var en vagueador .

Jag hade rike erfarenhet som haft tidigare , såg 
separation av mina föräldrar vid 8 års ålder , som var att 
studera , och som sådan redan visste att det inte skulle 
föra mig ner mycket väl kände jag avlägsnandet av den 
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man som hade en hjälte.

Att se detta förlorade även vid en ung ålder insåg jag att 
jag var tvungen att hjälpa min mamma , men jag älskade 
verkligen min far .

Varje sommar skulle gå igenom med det förrän 17 år 
senare fortfarande fortsatte när han var i armén , men 
sedan började avstånd det som är naturligt .

Vid den tiden var han på fikonträdetmunnen i praktiken 
skolskjuts tjänst där jag tillbringade semestern med 
honom .

Min far var en hård man , hade en tuff barndom , 
förlorade sin far com14 år var ambitionen att min mormor 
växa i livet , har mer stöd och har mer pengar .

Min far rapporterade att hans avskedande var kärleksfull , 
det var för att han tyckte var en förhastad avskeds från 
festen , skulle aldrig se sin far , men växte hårt för att 
hjälpa sin mamma , var son längre bodde hemmamodern.

Jag bodde sex år med min mormor , men hur svårt det 
var , hade underifrån växte hårt , aldrig låta barnen svälta 
.

Vid den tiden var han en gruvarbetare .Söker malm 
affärer , men fungerade inte det , cyklist var också på 
tiden att han gick med i armén och fortsatte sin karriär 
där.

Har blivit en normal människa , gick han dit med 
nödvändighet i livet , eftersom det säkerställt att vi alla 
måste se självförsörjning .

Det hände när han var en hård man , vän till vän, vän av 
barnen , men inte av många ord , men det var 
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respektfullt och ärlig .

Det är vad han alltid ville att jag skulle lämna, men det 
var , det finns , var separationen , retirerade jag lite , inte 
fortsatte med ytterligare övervakning av sätt att vara och 
sätt att leva , att svårigheter att övervinna hindret ochliv 
försäkrade ett jobb för att säkra framtiden för att 
fortplanta sig , är alla snälla barn , vi är värdiga att vara 
hans barn , men det var också en brist på förståelse och 
lojalitet från min sida , blev jag trickster vara som han 
sade .

Den psykologiska whiplash känsel kom bara förvärra 
eftersom aldrig fick se så bra som ska göras , men fick 
bara som det onda genom att endast separera hade mig 
att tänka onda .

Och det är hur det hela gick till fördömande av lagen 
.Började där ?

Det hade varit separationen , var när jag började att gå 
med ensamhet , men det var mitt sätt att leva hade 
tidigare och det kände jag mig säker från att oroa dig för 
besvikelse över att han hade känt men svor det , lämnar 
du mig , aldrigjag kommer att ge mer .

Jag fortsatte min livsstil drack och stjäla och det är då 
fortfarande sökte och sökte det flera gånger och det är då 
hon vände sig till vill acceptera mig , vet inte att du fick 
mig att lida , jag vill inte gå tillbaka till att ha den 
känslanvar smärtsamt , men alltid haft att leva och 
fortfarande har det.

Jag har fortfarande det i mitt sinne var varför levde jag så 
många år i fängelse alltid trott det alltid måste vara 
närvarande i mitt så jag har så mycket uppskattning för 
denna passion , inte levt ett annat lika .
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Linhó , efter tre månader av förebyggande anslutit sig 
Linhó kedjan fördömde börjar min berättelse kring mod 
av en begränsas av tapperhet , så att där vi måste ta itu 
med någon annans värld , vad som händer är det här , 
som jag vissteatt vägen skulle vara för lång i avskildhet , 
vände in i djungeln loppet var det enklaste sättet att ta 
itu med dem som begår brott och är inom kedjan är en 
värld där regerar lag dumhet , och när vi läsermed åsnor 
måste ta itu med dem , men om vi är för smarta kan falla 
, så livet där livet måste tas inte så mycket jordad inte så 
mycket i havet , var att min frälsning , var denna metod 
som jag valde till miggjorde vinna, men min start kommer 
att bli lång och var en orolig början eftersom jag fann mig 
själv utan en kvinna utan frihet jag fann mig själv fastnat 
, förlorade och var ny , jag tänkte på allt som kan vara i 
de åren kunde passera där.Så vad gjorde jag?Jag började 
att förtjäna respekt , det är inte lätt , inte ens vill komma 
in i konflikter av våld , de händer att de går igenom en 
rutin som sedan senare kom att inse , att rutin att efter 
se hade upprörda att leva , aldrig tänkt varelsermänniskor 
kunde göra så mycket skada varandra eftersom varje 
säljande läkemedel , andra är konsumenterna eftersom 
livet inom kedjan som kretsar kring monopolet är drogen 
eftersom det är hur jag började röka heroin , som redan 
hade kommit in i kedjanav överdriven konsumtion av 
kokain , heroin beslöt att starta , men en form av lek , 
look'll rök heroin , men när jag fann mig själv var 
klängande kunde inte göra någonting , men jag lärde mig 
att göra , men det kommer att redovisas senare , sedan 
börjadetta var att ha ett liv trots kedjan verkligheten flyr 
till nöjen , precis avgått till heroin för att veta att jag 
skulle abstrakta tanken på att ha sex, drevs av en 
kemikalie som inte skulle låta mig tänka på detta .Jag 
hade platonisk kärlek som legitima och fick stora kärlekar 
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, men en sak som är garanterad , men inte tillräckligt för 
att försöka , inte du bara vill röka , det finns alltid 
aspekten vi vill vara ledare för ser andra i en hierarki att 
befalla vaddu vet att du inte kan , det är smärtsamt , är 
det svårt att knäcka , jag beslutat att inte tycka synd om 
någon, eftersom jag var också där , betalade en skuld på 
rättvisa, men min väg var mycket dålig , hade lärt sig 
denna läxa tidigare skulleslagen och hade inte förlorat på 
grund komma ut i mitten av meningen , men min bild 
brändes , var ganska refererade finns en redogörelse för 
min passage genom dessa år i fängelse , var början på 
slutet en hård princip med vilket jag inte kan ångrajag 
rökte i åratal för att sådana läkemedel hjälpte mig att 
släppa ett stort behov vi alla känner , är det logiska 
termer ett nöje , till rätta friheten gå till vackra smak , 
alla dessa år har jag älskar också att jag byggde där , 
men attkommer att vara för senare , nu ska jag prata om 
resan som är över , vet inte hur alla börjar med posten 
när fångar som är ute efter en välmående , även inom 
livet i avskildhet , men det är allt subjektiva , eftersom 
det i vårt välbefinnandekan inte vädja till alla som tittar 
på oss , kan misshaga på olika punkter , den första kan 
stjälas , kan andra vända slav , arbete , kärlek eller tredje 
part kan vända hemmafru på dagen , det finns en hel del 
olika män inom kedjan som inte alltid kanvet vad som 
händer inne i själen , eller att alla gillar , många väljer 
rätten att inte skadas , men förutom att det finns en 
viktigare punkt fortfarande , någonsin, någonsin , kan du 
köpa en vänskap , även om den betalas inom kedjan 
,konfrontation är mycket svårt inom kedjan , det finns de 
som inte har någonting , är konfrontation inom kedjan lös 
, lös på ena sidan och är stark i sin helhet , skulle 
miljarder eller hon tvungen att ge tillbaka , att komma 
undan med migmen ville gå så ville gå den hårda vägen , 
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var det på det sätt jag alltid ta mig lång tid att förstå , var 
min sida alltid mer psykologisk .

Det var därifrån aldrig hittat vägen av godhet inom 
kedjan , trodde inte på det goda , bara såg ondska .Hur 
kommer det sig?Eftersom jag kände mig äcklad mig själv, 
eftersom andras ögon var bara en tik , är tik ett 
slanguttryck som vi vi använt , vilket betyder slacker , en 
som inte vill ägna åt någon annan än vad som avgick till 
orsakgör , alltid går vägen som alltid ger det gudomliga , 
är kraften där, tron av hopp och tro , och alltid jag bar 
inom mig , jag såg mord där.

Men eftersom jag var marimbar för detta, och tillät mig 
att leva , aldrig försökt att skada mig , sanningen skall 
fram , och det var exakt hur allt detta började , jag var 
väldigt instabil , oförutsägbar , och skolans rektor 
uppmuntrar migatt fortsätta sina studier , men att en 
fullständig , bara inte hela studien , hade familjens stöd , 
garanterad support .

Detta finns alltid när det garanteras med ett coolt sätt att 
leva och kunna hävda vad som är ont , varför är det 
kallas garanterat stöd , inom lagens är de som ger oss 
dåligt när vi skjuts och omintetgöras genom systemet , 
eftersom de genomatt inte ha pengar vi skjuts till ett 
system där det finns pengar allt går bra , rättvisa 
fungerar , för om det inte redan var .

Som de tror på dig , kan de inte göra något för att ändra 
eftersom de är anställda , och de bara måste 
kommunicera kan inte agera utan de krav som ställs upp 
för rättvisa, med ett klagomål till en undersökning av 
öppenhet , men om de skulle öppna enundersökning var 
jag alltid undan eftersom han visste promenader i rörelse 
inom kedjan , visste de korrupta vakter , de som bär 
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droger i fängelse , några andra kom undan , hamnade i 
fängelse .

Några av dessa poliser visste redan fångarna , utmärkte 
och hade en episod med en av alfredo var en man i 
natten , kungen av natten , byta hus explorer som är den 
sanna kungen av maffian , förtjänar detta ett livbäst var 
tidigare polis bara goe som gick ombord för brottet hur 
jag gärna nämna det i min bok eftersom jag lärt mig vissa 
saker med honom , trots att han hade varit poliser och 
har haft en mindre positiv episod i mitt liv med honom , 
deförsökte döda mig i fängelse lin , endast vid den tiden 
var redan en veteran , var fem mötte där.Han visste varje 
agent , och alla kände mig och denna episod blev sjuk 
hela kedjan , med anknytning till fångarna , eftersom jag 
var ett incitament för dem alla var exempel de såg på mig 
, säkerställer kontinuiteten inom höljet eftersom vi var 
tvungna attvara där , och när jag nämnde ovan att Kap 
Verde skulle vara mitt äktenskap , inte fel, var i själva 
verket ville de att hämnas denna episod , försökte döda 
mig , var jag inbjuden att vara mannen i huvudet , men 
inte jagville genomdriva en förening av en bara såg du att 
om jag ville skulle han vara död .

Men det ironiska är inget av detta hände i agrediram-
bara, inte dödade honom han återlöst själv och försökte 
att stärka min vänskap med honom , men han visste inom 
honom skulle aldrig glömma denna episod , bara förlät 
honom eftersom han har ödmjukoch bli lurad av vad vi 
pratade om mig , inte av fångarna , men för tjänsten av 
fångvaktare , och riktning för att han visste att han inte 
kunde besegra mig , skulle betala priset för tidig död , då 
så var jag lät honom gåoch när jag insåg att han var 
ödmjuk lärt sig att respektera det och acceptera att han 
inte skulle vara vid liv om jag inte ville ha honom , men 
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det fanns ingen mening , bara var ett högt pris att betala 
, jag kritiserad av vanliga interner som hatade polisen 
,jag achincalhado .

- Nelson som du accepterar den här killen ?

Jag accepterade det eftersom han framför allt var han en 
professionell , vann mäktiga fiender i den miljö de levde , 
snutar är , var mycket kunnig , visste ovanpå oss och 
visste mäktiga människor som kunde hjälpa , hotade mig 
att sluta prata medatt enskilda eller skulle tillåta att ha 
vår respekt och de våra, men jag lät honom leva , det var 
en var en av våra, Cape Verdeans jag nämnde var nelson 
och carlos , bodde precis i det område där jag växte upp 
varde knuffar att hämnas mig och utbrott kom efter , och 
de ville se dräpt här en sådan enskild , men jag lämnade 
jag lät honom gå , jag vill inget av individen , men jag har 
inget emot honom , och historien om dessa brödercarlos , 
sköts ihjäl av en psp officer , var han hänvisade till , var 
väldigt slagen , spelade schack med mig , han var en 
"expert" på fältet , bara visste hur man spelar pengarna , 
jag alltid sagt , inte värt det , lekav kärlek till , men på 
den tiden var väl , han är sponsrad av Manuel och Romão 
och badona , vi behandlat som bröder , hade ömsesidig 
hjälp , hade oss alla i mitten där brottet lurar på någon 
sekund för att millisekunddet finns mycket och ibland kan 
vi fastna i mitten och när vi har gjort det , beslutade jag 
att fortsätta min väg , gjorde jag många eskorter i kedjan 
, det vill säga , försäkrade välfärd vissa, och för att vinna 
min , är att, tvättar en hand den andra.

Var mottot , mottot för ömsesidig hjälp , men det fanns 
alltid risk för metermos i en situation om vi kallades till 
detta , det fanns ett mord i linne, aldrig lägga den i fråga 
var bra och glad dag eftersom jag gick fram till detta 
beslut ,jag kunde inte göra , alltid tänkt på mig själv , jag 
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trodde aldrig i andra.

Det var allt mycket snabbt till min transfer till dalen av 
judarna efter åtta år avslutades i linne , de ville aldrig mig 
och accepterade mig väl , de ville skada mig , men 
respekterade mig , alltid väntade på mitt slarv , något 
som aldrig gav dem.Det var en kvinna som var en 
tjänsteman i den juridiska branschen , hon gillade mig 
och förlät henne , men förlät detta med smak , den dag 
han red mig fällan var exakt på tiden jag var mer kraftfull 
än någonsin , aldrig talat mycketmed dem med polisen , 
var en fara , jag gick redo för allt .

Oavsett ondska , att det onda som kunde komma förbi 
mig eftersom de har vidtagit en i framtiden baserat 
utbildning och med det att leva , är en stark faktor för att 
vara så , och vi är vana vid , och vi tar undervisningen att 
livet är så ,lever för att dö vi bara ta , men när jag 
överfördes till Valley of judar , men allt detta är bakom 
oss började en ny cykel här var mitt sätt att leva och 
tankesätt inte tillåter någon typ av missbruk , hade min 
karaktär ,sjuda i lite vatten , och när jag fick judarna 
dalen , bestämde sig för att ta en ny riktning , han ville bli 
av med mardrömmar från det förflutna , även om jag 
hade , sist , verkligen hade dem var ett enkelt sätt att 
säga , vaddet går dit, men inte riktigt , vad det går , det 
går ;bara släppa taget , låt dig packa i fantasy som vi 
verkligen är ett dominerande spenderas och ägaren av 
hela galaxen , det vill säga alla dysfunktionella och allt är 
förberett för det , eftersom de är arbetsgivare och 
arbetstagare inte kontrollera sinäventyr för att stjäla och 
att säga att det är legaliserat , är en form av fusk , en av 
de stunder som mest förhärligar mig i linne var min 
prestation samt säkerställa mitt namn i branschen .Hade 
en sak , det var tid för allt eller inget utan avgas vinna 
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eller dö , var mottot som hade inom mig styrkan att leva 
och njuta av den makt som jag hade när jag var sluten , 
använde aldrig meningslöst våld tillmina kamrater fick 
nästan gråta tårar , det onda som jag såg som 
transporteras av andra följeslagare som dominerades av 
våld och var kanske tvingas göra vad människo ville , 
men jag tror inte enveredei med en hårdare väg , även 
omhade mig hooked på heroin , svor jag till mig själv att 
leva inom kedjan vara villig att döda och att leva på ett 
värdigt sätt som inte skulle bry mig till slut , kabeln är 
alla motgångar för tillfället är de med som alla måsteaffär 
, även om det inte var min önskan , skapa fiender där det 
knappast gå och jag själv , det fanns de som försökte 
skada mig , gjorde riktning inte gillar mig , då det är vad 
de gjorde , skickade informanter av dem är närvarande 
hela tiden isom var öppen för om de kan informera bäst 
av allt som jag någonsin skulle kunna göra , de hade 
dåligt samvete , men en sak väckte min uppmärksamhet 
och fick mig att ändra , basieie mig mycket i lärarna jag 
hade, kände jagplatonisk kärlek för vissa, och det var då 
som gick bra , men båten vände sedan , tog tag i mig och 
satte mig på judar dalen var svårt efter åtta års fängelse i 
linne, lämnade en stor historia nivånfängelse , eftersom 
han visste alla och de kände mig och det är därför jag 
aldrig ville straffa mig till hundra procent , jag var ofta 
straffas med disciplinära bestraffningar , en för 
misshandel och andra verbala övergrepp av vakterna och 
det är hur jagjag insåg att verkligen hade att göra med en 
mer kraftfull maffia än jag , men i verkligheten var något 
mer jag hade bara böckerna och diplom som gjorde en 
som skiljer sig från mig , för efter redan spelade de 
mycketistället bollen , till min munterhet , för övrigt 
spelat allt som fanns att spela , jag spelade den högsta 
trumf vad någonsin du kan spela , spader ess , en del 
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människor sa att jag kunde se som skulle ha otur med 
detta brev , och diziam-mig som kunde ha otur med detta 
brev , tiderna förändras och det var då jag började inse 
att livet inte är inom kedjan , men utanför , men aldrig 
velat internalisera , men jag visste att det var min starka 
sida ;började en dramatisk berättelse slutar i mord , var 
tre bröder och alla konsumerade heroin och heroin för 
dem var behovet för tillfället, som var beroende av vad 
var narkomaner .

Men innerst inne var ödmjuka människor , hade ett gott 
hjärta , eftersom de behövde hjälp eftersom de tog i livet 
och jag tog också , det var ett hårt liv , kan vi till och med 
säga att det var ett slaveri , var så livet gjorde ,varje dag 
var vi tvungna att röka , men vi skulle rita .

Men allt detta är resultatet av en livsstil , en som flyttar 
orsaken eftersom jag göra ännu poesi i förhållande till 
erfarenhet och bakgrund av situationen , de alla frågade 
mig en dikt , var att skriva till sin flickvän , var som de 
varalltid frågade en dikt , men jag förlorade mig själv och 
var vid tidpunkten för konsumtionen som har antagit 
denna livsstil , jag vet vad jag vet och jag är inte villig att 
lära vem som helst eftersom han hade erfarenhet med 
den för det förflutna , gjorde mig en hjälte någonhade i 
papperskorgen och kunde höjas .

Allt kokades ner till denna , genom erfarenhet , vårt sätt 
att leva , hur vi hade att få läkemedlet till rökning , som 
om han hade erbjudit och gett skulle inte köpa , jag blev 
strängt taget en hallick knarklangare för att sälja, var 
tvungen att försäkra mig min dagliga surfa med pulver 
jag röker , det var då jag blev en hallick av 
människohandlare , dubbades så att de alla ville hjälpa 
mig , ge mig droger för att sälja och jag åt , jag 
hadestörsta fritids att alla missbrukare kan ha , vara 
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beroende av droger och rökning .

Men jag var känd för mitt sportsmanship , för min praktik 
i utbildningen eftersom utbildade varje dag och det 
blandas människor som såg mig och tittade på mig de 
alltid haft en paranoia , paranoia som jag nämnde i denna 
bok misstro och det är tveksamt ,när gjorde ont vi alltid 
drabbas , blir det onda kommer att hända med mig .

Det är alltid det oväntade prognosen uppriktigt habituei-
mig till detta sätt att leva och var svårt att integrera efter 
gripandet i den sociala miljön , eftersom det är ett 
medium som vi vet , är ett mycket litet utrymme där det 
dagliga livet leder tillkänna oss själva allt för varandra , 
men fysiskt .

Vi vill att alla kommando för att vi vill vinna rätt i ett 
utrymme som ger oss trygghet oss att bli insatt i ett 
medium där vi alltid ta itu med rädslan , men det är inte 
en rädsla , är helt enkelt Att se oss , kan vi övervinna 
situationen att veta

Det händer ibland i livet , förmås att fel , dödlig , en som 
är skrivet på rätt sätt, eftersom den var skriven av den 
erfarenhet och det sätt de lagar som levde och växte .

Hur kommer det sig?

Den kraft anledningen alltid vinner , och alla domar som 
kan göra livet kan ibland inte vara den mest korrekta allt 
väger en faktor : ärekränkning , det är inte roligt och inte 
falla i nåd , vara en som allavill förakta , att förnedra ;må 
bra och så när det finns en brist på ekonomisk makt alltid 
är begränsade att spela eftersom även deltids detta är ett 
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spel , det vill säga en del säger att man måste veta hur 
man spelar är populära tale för lycka ikan slå oss kanske 
en bra sak , och att lyckan kan ge oss vad vi kräver , 
välbefinnande , vara bra om dig själv , för att hjälpa till 
eftersom vi lärt att det också, dela ett gemensamt liv med 
vårföräldrar, våra bröder, systrar , farmödrar och farfäder 
, för det finns , det är vår generation , eftersom vi är 
resultatet av deras förlängning för att se genererade 
varelser av hans säd , det vill säga , vet att vi har 
förmågan att lära känna varandra ,vet vem är vårt och 
vår är alltid på vår sida, men aldrig vilja se , att ha en 
medlem i en familj som inte kan tillfredsställa dem, de 
har en bild för att bevara livet gjordes alltså utvecklingen 
av unionen, välfärd , tycker ingen att ha , eller att se 
någon som är i vår familj eller någon nära oss eftersom i 
slutet , i slutet vi alla människor, måste vi ta itu med 
varandra och familjär atmosfär , iblandantingen på värden 
också, känner ägarna till vad genereras och göra det till 
en livsstil som är skriven i alla teologiska avläsningar som 
kan läsa , dvs studiet av religioner .

Vi tar med moraliska lärdomar , är det riktigt att de som 
känner en närhet så trogen , som gör allt runt ser våra 
goda , våra nära och kära ser dem väl , der in der , och 
aldrig vill skada deminnan bilden som bevarar och att de 
har fått lära , de värden som de inte uteslutit tillåter dem 
att se bra ut, till en situation som kanske kan lösas inte 
ibland missförstås .Detta är alla mycket trevliga och 
media sänder också således lika med fasaden kommer att 
visa en vacker bild , är också pressade av en makt som vi 
alla acceptera styrning , mycket svårt ämne, men det har 
att göra med allt detta attkommer att redovisas där, finns 
vi , vi kommer att fortsätta att existera , utbildning ges 
också till dem som påstår sig vara ägare av orsak och 
ibland sända och vill oenighet , de alla har gemensamt en 
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sak att hålla : en wellness, ett välmående att de kan ge 
en domän av allt som kan aspirera och vilja välfärd för 
samhället , men de alla levde och uppvuxen med en far 
och en mor , fick de rätt förutsättningar förkunna 
utvecklas i en karriär som syftar , men också misslyckas , 
men alltid glömma och styrs av bilden;Jag höll detta tal 
eftersom min väldighet är enorm i detta liv , lärt mig 
mycket , utvecklade jag vad jag hade att utvecklas även 
om han var i koppel aldrig tänkt slutet , alltid ambicionei 
ha direkt kontakt med anställda på anläggningar där jag 
var , min karriärfängelse kan kopiera det man kommer att 
bäst tolkas i termer av ordet också, men måste vara , 
tolkas på så ärligt och uppriktigt att det finns i livet .Är 
relaterat finns bilaterala relationer är relationer som styr 
alla nationer , är frågor av intresse för gemenskapen för 
att skydda tillgångar , så att de kan ge en wellness så att 
etablerades i världen , till friheten hårdast ämnet prata ,vi 
kan ge alla vår frihet , vackraste i världen , är det största 
nöjet man kan ha i livet är att vara fri , måste vi veta är 
övervinna alla hinder som vi har under hela livet och kan 
hitta.Det finns ett enormt utbud av dem , kan jag börja 
med det viktigaste : det sociala bra, vi har alla en sak 
gemensamt , liksom vi själva , kan vi vara ful , vacker , 
spelar ingen roll , vant sig vid att leva, utseende är inte 
allt ;ibland bakom en snygg kan hitta en mindre bra sida , 
men det var hand Apollo , den sida av skönhet , som 
beskrivs av nietzsche jag följde hans självbiografi , finns 
det ingen anledning för de flesta , är den sida av skönhet 
en somgör oss drömmer , som får oss att älska , ger allt 
bra , men det finns det väl går hand i hand med det onda 
, som beskrivs nietzsche existerade den dionysiska sidan , 
det vill säga gott och ont inkarnerad i instinkten av att 
varamänniska , när vi talar om alla de varelser som finns 
att landa topp vem de är , oavsett politiskt , oavsett om 
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domarna är borgmästare, presidenter föreningar är alla 
kan vara , presentatörer tv att vara den karisma och med 
en tacksamhetmen ingen kan bli förlåten , själv ordet , 
förlåtelse alla har en anledning och när vi sätter frågor 
måste ta allt vi gör på uppdrag av nämnda lagar som styr 
ett samhälle och som kan göra anspråk på ordet lag .Det 
var där som fick rätten att inte bli straffad och definieras 
av lag eftersom allt hänger , missbruk finns, har funnits 
och kommer att finnas är prologen .

Och prologen kommer från transcendens , en lärande 
bortom , vi alla lever för att vi vet att transcendens är 
mer än väl , kan det vara , det kan vara, är att lära , är 
att ha allt , men det finns ett nyckelord utse alladetta : 
filosofi , livsstil , är livsglädje som gör upp en av det 
transcendenta faktorer vi kvar och fortsätta att leva på 
samma sätt , evolutionen av vare har genererats, överges 
inte göra en ond välsignaddet bra att vi kan öva är det 
gudomliga , att vi lär oss , är vårt öde lärde allt lämnat 
oss ett arv stora värden , så de prisa ord de skriver , men 
det är allt förhärligande av att upprätthålla makt och varai 
upphöjelse , för allt detta kan vara vackra om vi verkligen 
var alla uppfyllda och skrivs var mycket bra .

Hur kommer det sig?

Vi skulle in i bredaste vägen av mänsklig röta, är slavar 
legaliserad demokrati , användning av situationen för att 
bifogas och vara underkuvade till strängare regler ;Ibland 
reagerar inte på samma sätt som vanligt ett 
konformistiska sätt , kallas transcendens varelse , 
omvandlingen till den mest grymma sidan av att vara , 
det är vad jag kände , jag lärde mig av erfarenhet att 
ilska är en levande stödatt leva och överleva ses och so're 
bevisas av värdena på vetenskap som domineras som ett 
säkert sätt att leva när detta måste vara , kan vi inte 
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undgå frågan , våra egenskaper som gör oss är 
varierande , men alla kommer frånsamma , mystifikation 
inte mer perfekt varelser än någon , alla vet lever för 
detta behov av säkra och trovärdiga stöd till hela varelse , 
samarbeta , diskonterat vi så att andra kan få ett bättre 
liv , arbetslöshet , en rättvis sakdetta är en upplevelse 
som du kommer alla delar med mig , ringde jag den här 
historien fortsättning av varelse , är en förlängning av 
denna fråga .

Det hela började efter separationen från mina föräldrar , 
jag antagen till ett kloster skola hale var skolans namn , 
på semester med min far var nära där , men efter 
separationen inte inför en bra relation med min far , 
ochvar därifrån som det hela började , min mamma hade 
flyttat in till spetsen efter separationen , jag hade ca 10 
år , när jag kom och jag gick till spets , skolan sprang , 
accepterade inte det sättet att leva, men apanharam-jag 
var en oskyldig , visste laga kraft existerade , var i det 
militära vågade min far mig vägen berättelserna som min 
far sa till mig , att vara man för att integreras i det 
militära , som betjänar nationen , en hård mansom jag 
nämnde , men lät sig ryckas med sin passion för att älska 
en annan kvinna , en fysiskt stark god människa , 
intellektuellt också vårda som har ärvt sina gener , hade 
honom som en hjälte , det var allt det lärande som 
senarekommit att bli .

Hur kommer det sig?

Domänen jag visste att jag kunde göra , från tiden för 
separationen , som jag var med min mamma blev 
självständigt , min mamma fick en älskare , en arbetande 
man , som arbetar på postkontoret och verk , är en värdig 
människa , började ocksåså , jag behövde för att hjälpa 
min mamma och blev den dominerande orsaken var alla 
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hanteras väl , jag ångrade , grät , men jag vann , jag tror 
att detta är den mest lämpliga temat , älskade dem som 
vem som helst, lyckligtvis de är väl ,har ett liv , det var 
normalt att ha diskussioner , men de har alltid haft 
anledning är att jag sov med transcendens vilja ha mer , 
ville göra någonting , trodde att det var lätt .

Jag började arbeta för att hjälpa min mamma , men insåg 
snart att jag inte var att bli överväldigad , jag började 
jobba som Casqueiro dvs tapetserare hjälpare, det är det 
som gör den struktur som ska formas och vadderad , 
arbetade , var ännumitt kvarter på spetsen , arbetade där 
innan Toninho pojken i min generation , hade flera bröder 
, men jag var favorit .

En individ som arbetade där var Casqueiro man av 
struktur för att klä soffan , var robust utseende , och jag 
inte längre ville sätta upp mer , aggressiv form av tal som 
redan hade gått igenom detta med min far , så jag 
valdegenom att vända på situationen , jag håller upp 
utvecklingen av livet, inte vägde mig , men kunde ha 
skämt ut mig den dagen , som en fråga om att vilja inte 
skada eller skada , men jag skydda mig själv kastade en 
stenstorleken på en hand , men jag skott ville ge 
varningen .

Ändå accepterade mig där , fortsatte jag att arbeta efter 
att jag lämnat av val, men även ägaren dog förbrukas av 
hiv sjukdom , en situation som inte var som jag såg 
honom lida av sjukdomen , men alltid respekterade 
honom , jag förlorade mitt jobb , jag började i tillgångar 
,det vill säga , på fackspråk används som styras , inte stå 
ut med chefer , vill ha självständighet , var jag son till ett 
lejon , och agerade som sådan .

I mars 1996 blev jag hittade i Avenue tunnelbanan , hade 
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haft en rad överfall på tunnelbanan , det fanns 
anklagelser om brott som gick där och råkade tillfälle 
bringade en psp som kom för att be om identifiering , och 
det beror påhade en föregångare , en vecka innan hade 
varit i superesquadra benfica anklagas för att ha stulit en 
läsare , men pojken som var med mig , ricardo , var 
försiktig , oerfaren , han hade kommit från äggstocks 
visste inte staden , men det var känt guidevar narkoman , 
och vid den tidpunkt som jag konsumerade kokain , fann 
det bra att ha en säkerhets krycka , det vill säga, jag och 
trygga inför framtiden , det vill ha en kraft , en union för 
progression .

Men nu kommer här strukturen , en viktig faktor i lojalitet 
individuella kapacitet , börjar vandra , det är hur jag 
upptäckte vad jag redan visste att man inte kan lita på , 
om du inte vet , men min erfarenhet var stor , varenorm , 
han var säker på mig själv , var bra på det han gjorde , 
hade gjort flera beväpnade rån , valde jag efter ett sätt 
att inte skada någon , bara få pengarna .

För vad ?

Att leva , jag gick med detta sätt att leva och i mars 1996 
, var mer specifikt 28 berättade om en arresteringsorder 
påstås upp endast lägga till saknade införa detta tema , 
en vecka innan hade gripits i superesquadra av Benfica , 
var jagatt sova i en bil , ägaren av det var en Air Force 
överstelöjtnant , en man som redan hade gått igenom 
utomlands , jag slumra genom tillvänjning där, men 
fortfarande hade huset på toppen , faktiskt den natten var 
denRicardo och stal en läsare och somnade i bilen , blev 
vi förvånade och godkännas av PSP officerare hörde 
superesquadra av Benfica , men jag tror inte amedrontei 
mig och berättade Ricardo inte skrämma skulle behöva 
vara stark och säga nej tillslutet , det fanns inga bevis för 
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motsatsen , men han varnade mig att polisen kunde 
visas, men lugnade honom , sa till honom att det är okej , 
drack för mycket whisky och ville sova och var inte 
speciellt märkvärdig mig gå hem ochbodde i närheten 
.Detta hände , det var det värsta tvivel om att en man 
kan känna när han undervisar och tränar den nuvarande 
situationen som kan hända den dagen kom undan med 
mig .Han kunde lyda min regel att inte ha något att säga , 
men de var inte övertygade och gick för att få alla 
vaktmästare bil i närheten för att se om de kände till 
någon misshandel , en blå cd-spelare , men vi hade redan 
begått flera brott innanoch alla var engagerade i rån och 
kidnappning , gick att kartlägga Avenue tunnelbanan stod 
skvadronen på loftet Marquis , storstads station i 
Lissabon, intervjuades , sa jag ingenting , vet inte 
konversationen ricardo , men eftersom han hade en 
historia avatt ha gått igenom en vecka tidigare i en 
liknande situation , litade jag .

Den dagen vi lämnade stationen , hade ingenting att säga 
, jag litade på hans vittnesbörd för mig kunde komma 
undan , tog vid den tidpunkt då licensen arbetade , men 
har hittat mig själv att ta emot arbetslöshetskassan , 
fortsatte att ta brevetjag gick till koden , jag var redan i 
körning , jag kände mig bra , jag hade jättekul och det 
var på den tiden jag var serveras med en rättslig tog 
arresteringsorder , var jag kommer hem , hade kommit 
från gymmet, tränat mer än en månad , när jag kom in i 
domstols insåg , när jag frågade markisen truppen när jag 
frågade Marquis de Pombal station jag sade ingenting , 
men ricardo alla talade , fortsatte uttalandet , under 
utredningsskedetvarutredning av rättsliga , hade inget att 
säga till dem , ingenting hade bevisats av den flagranta 
faktorn .Varför kunde inte acceptera ett sådant beslut , 
skulle det vara som att lämna mig , det kanske var bättre 
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att ha haft en annan attityd , vara ärlig , vara kooperativ , 
ångra , men jag tänkte mig av min visdom , ville spela 
med rättvisa,domaren som dömde mig var en man som 
hade problem i livet , en av döttrarna dog av överdos och 
andra övriga barnen gick också klamrar sig drogen , fick 
jag höra av advokaten , eller talar sanning eller det skulle 
vara svårt att knäcka , men jag litade påmig .

Hon försvarade inte mig hur man försvaras , inte känd för 
att vara verksamma i legitimitet arbetsuppgifter som 
måste uppfylla , som representant för lagen på den tiden 
inte hade någon personlig advokat och aldrig har gett mig 
, jag var tvungen att anställa efter gripandet , efter att 
hadömdes efter att ha dömts anlitade denna advokat , var 
allt jag ville samla energi , visste att han var på vägskäl 
vittnesmål hade inte velat ta , betalade ett högt pris , 
brist på samarbete och summeras upp allt till min 
storafördömande ens tänkt till och med döda mig .

Det var en sorglig dag för mig jag svor för mig själv jag 
skulle överleva alla de negativa situationer som kan 
uppstå till mig , var i början av min slutet för allt , jag 
förlorade min frihet redan under en längre tid , tog en 
tung kedja och lyckades överleva .

Det var dags att vinna jag lärt sig konsten att självförsvar 
kan höja genom mig , alla respekte mig ännu 
administrativ makt som utför funktioner fängelset som 
det är med den här när vi får något som vi måste ta itu , 
är deägare av pjäsen , dvs de äger det område som 
dominerar , tror sig så de beordrats göra vad som måste 
göras för att fortsätta den väg på lojalitet , oavsett hur 
det kan verka , kan vara och att allakommer att vara , 
men det finns ett underkuvande som är jäv , när de 
utövar denna position tror att kan vara herrar över 
situationen , inte avgick för att bli enklare och som måste 
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leva , är prognosen för vad de studerade och 
katastroferbegåtts , var inte en, inte två , inte fyra , var 
många, mycket varierande dubbade dem korsfästelsen av 
de mest eländiga , men jag höjde min moral eftersom 
alltid på uppgång , det hela började i mitt tävlingsbidrag 
när jag fick ipLin var en otäck , mycket hårt , jag var full 
av ilska och vilja att vinna , ens tänkt på att köra iväg om 
han hade möjlighet att göra det , lyckades jag hålla mig , 
allt eftersom jag kunde respekt för veteraner som var ip , 
och de varde sanna pelare för mig att lära mig det liv i 
avskildhet , guerreei , kämpade , jag kunde, om det inte 
var så skulle glömmas bort , allt påminner mig , gillar alla 
att påminna mig , jag var funktionen bilden blev en mörk 
ledare och kalltvisste inte kärlek och det är hur jag vann 
ära i kedjan , var kalla handlingar som var tvungen att 
lära sig att leva och förbli i toppen mark för att vinna 
.Snabbt visade pedagoger , arbetare , vakterna och direkt 
för att hjälpa mig vinna motvind , kände jag stöd bara 
tittat på den tid och ståt bistånd var barbariskt, det som 
hände kunde inte ha hänt , vände jag djävulen imig själv, 
men inte söka besväret ville bara leva och överleva , var 
tiden för tillståndet .

Isabel var skolans huvudnamn där jag höll frisk och 
trevlig respekt följde mig alltid hjälpt mig alltid , men 
senare kom att bli en ilska i mig , men alltid respekteras 
.Och allt detta berodde på den starka påtryckningar som 
utövas av det administrativa systemet som hette 
regissören john g .Mannen som hade kommit från 
utlandet , kom undan när försökt döda , hans historia är 
känd , hade flera år i avgift i administrationen av lin 
förrän efter min överföring , jag visste det tills det var en 
man som kunde pratavar kommunikatör blev intresserad 
av ämnet , spelade sårade mig kanske fel av de 
deputerade , jag var väl ansedd i den professionella cykel 
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, nivån av kamratskap alla respekterade mig och detta 
regissören ville karriären topp, det vill säga, jag är här för 
attherre , jag är här för att vinna till varje pris , jag ska 
vara bra eftersom det var hans syfte , bland annat kunde 
säga mer .En av orsakerna som han kämpat var mer 
narkotikahandel , njöt han hjälpa missbrukare , men 
krävde en valutaväxling , leka med lagen , hade en 
barnlek makt att pröva tillämpningen av otrygga och 
villkor utgångar ochöppen regimen , var inte dålig kille , 
som bara går till dess icke - degenererad och jag valde 
den hårda vägen på sätt som ingen tycker om att följa , 
men jag valde att följa , följa den väg som jag var 
förutbestämt , när man talar bestämmelseortgånger vi hit 
, inte gå mycket långt från verkligheten , hade många 
drömmar som barn och drömmar gjordes en mardröm , 
en passage i öknen hade förutspått , hade sett min 
framtid , men jag var allt porträtteras i en dröm , kom jag 
att haövervakning av häxor som var smeknamnet sådant 
, passerade mig drömmar eftersom de var tvungna att 
passera , makt kvinnor var stor , hjälpte mig , men 
nyfikenheten vaknar efter min arrestering , hade jag 
större tvist med min bror och villevara bättre än honom , 
en sund konkurrens och han ville vara precis som jag.På 
den tiden brukade vi gå på jakt mot vattenormaratt sikta 
, vi skulle spela snooker ibland inför tuffa motståndare , 
men vi vann alltid , jag visste att han var bra ;idag är 
arméLieutenant .Min far lyckades mer direkt stöd som jag 
skulle kunna ge , gav dem , hjälpte honom i träning , allt 
detta på grund av att ett separação.estamos i mitten av 
min post lin , var modig, strax innanför vakterna 
quiseram-jag vet bakgrunden , var en vanlig post om vi 
talar till den miljö de levde det fanns en efterfrågan miljö 
, både vakter och fångar ville vinna , det fanns en bra 
regissör , Manuel , men var korrupt , men inte skada 
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någonvar begränsad till att vinna och gör sitt jobb och 
hjälpte också i tre år varit under jurisdiktion här 
regissören 1996-1999 , var han bort från tjänsten som 
direktör , men tillbringade socken rådets ordförande , 
men aldrig igenkunde bli av det som hade tagit honom ur 
linne , var en god man , ville allas väl och samtidigt inte 
skada någon hade behöver arbeta på vingen b ansåg 
mördaren flygeln , fick smeknamnet killer vingeför all 
infrastruktur på och ta emot ett besök i salongen fallande 
vatten var resultatet av bristen på skalan av 
infrastrukturen måste vara öppna paraply , eftersom vi 
bodde i ett korrupt sätt till den grad attregissören 
acceptera ett jordat förslag till pengar som skulle kunna 
undersöka den allmänna inriktningen för fångvården , fick 
iväg väl , var det förslag bygger på övningsfält av 
arrangemanget , det vill säga fotbollsplanen var lerig 
grusväg , Bué tungtvar smeknamnet den också kan du 
ringa esguiça , men det var bra också kunde gå , han 
visste hur man manipulerar systemet , hade fört 
korruption utmaning är att använda tiden kvar till mitten 
av straffet av en mening på 16 år , åtta följa 
förtroendehemlighet, men detta skulle inte sluta på bästa 
sätt eftersom det var de som kom till skada såväl skulle 
behöva vara en del av systemet , är det system som 
inrättats så måste det finnas en motivering , och med det 
har gått upp ytterligare ett år , var dentredje året som jag 
var i Linhó kom den verkliga dilemma korruption säljande 
läkemedel som godkänts av företagsledningen , alla 
manövrerade använder fånge av deras förtroende , var 
mäktig en knarklangare som hade utspillda i livet med 
läkemedlet försäljningen namnetit louis torn , även gjort 
ett barn inom kedjan , det fanns ett förslag om att göra 
företaget hoppa och fylla påsarna betalda springande 
punkten , kom jag att bli inbjuden att arbeta där , inte 
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acceptera det faktum att män som var att utföra denna 
funktiongodkänna betalningen i drogen och de var med de 
pengar som var snart överförts via datorn , det är då det 
verkliga problemet uppstod manuel t .Direktör tills dess 
;det var inte mycket att göra , det var en undersökning 
av rättsväsendet, det var målmedveten mening en 
sändning , kommer vi rensa upp vår image , men 
misslyckades med att rensa alla gick in i domstolen i 
baren, utredningen av domstols anklagades , och en stor 
mängd bevis ,men jag ville inte vittna , var inte ens 
kallades för det, även skulle inte säga så mycket , skulle 
bara skydda barnet , jag kände att jag var värd mer 
manear orsaken , kunde vinna något från den för att hålla 
mig tyst , ondska jag visstejag skulle betala priset svårt 
att knäcka .

Sparrow vakt kom ut från kriminalvård , den Amorim 
chefen tvungen att ta förtidspension , manuel t 
.Fortfarande lyckats nå ordförandeskapet i en församling .

Det fanns kursändring , john g .Det var nästa namn som 
följde i administrationen av ep Han hade en ambition för 
stor även för sammanhanget , hur de började arbetena i 
församlingen till b ombyggnad av villkor , halva 
avdelningen stängdes för arbeten , var jag i cellen med 
carlosvar son till en mor till en universitetsprofessor , var 
sekreterare i skolans rektor , men det var en narkoman , 
från tid till annan , stal påsen lärarens för att få pengar 
för att konsumera , var en kronisk narkoman jag kände 
medlidande med hans väsen , eftersomatt se dig hålla 
förlora , inte kunde utvecklas var avgick till konsumenten 
, men det var smart , var en slug människa endast i 
människohandel svarta marknaden är att de skickade , 
hade problem med dem kom för att be om skydd när jag 
var med honom i cellen ,men det är roligt ingen någonsin 
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berättade eller krävde pengar , skulder han var tvungen 
att betala varas även honom , men blev förrådd lämnade 
mig en heroin skuld till den man som har den typ slagen 
av skulder , accepterade jag och varplikt , inte fruktade 
eftersom heroin gjorde mig en vara vild , total dominans , 
var det därifrån som jag var tvungen att ta ett hårt liv att 
knäcka , var höjdpunkten av min vrede att se någon lida 
eftersom de alla gav mig anledning, hade jagolika närstrid 
slåss , kunde inte göra mig , fick jag orsaken , att allt de 
behövde efter mitt stöd arbeta och sälja och är bra om sig 
själva , hade fri heroin tillfredsställa mig eftersom jag 
hade spektakulära siffror , var kompis, varvän och 
försvarade orsaken , men hade en mycket modig sak som 
ingen motsade mig även vara i heroinmissbruk .De alla 
lärt sig att respektera mig var killarna i liv av brott , alla 
visste var vi var placerad i mitten , respekterades själva 
hatade mig , erbjöd mig heroin gå studera , var det enda 
sättet att de trodde att jag hadeatt ha en hälsosam 
ockupation och lära , var en fortsättning av 
konsumtionscykelnmådde bra , användes och tog mig 
viljan att föda mig och ha sex , det var det perfekta sättet 
att tillbringa tid i avskildhet utan migchatta med 
problemet med att ha sex och foder .

Jag överfördes till judar Valley 1998 , blev jag tar en 
snickare naturligtvis inte den slutsats jag kommit efter tio 
månader återvände till linne .

Jag gick direkt till straff regimen kallades 111 den hårda 
regimen , där vi förväntar oss en utredning som kan ge 
påföljder eller disciplinära följder , betalade , betalat 
priset för att hävda en rätt att jag var tvungen att var att 
ha TV, radiomen för mig tog mig allt detta , och alla 
visste namnet han kallade till min tv , hade Susana 
erbjudits till mig av min mor , det var häftigt eftersom tv 
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alltid haft min cell .Ibland uppfunnit , tog strävade till det, 
hyrde den att konsumera makten på den tiden då jag 
kände mig svag , men hade en oändlig kärlek henne , 
skulle vara villiga att döda om någon skämma bort mig , 
jag gjorde det några gånger jag inte kännerväl .

Jag angav 111 hördes av chefen för kedjan , chefen 
Amorim ättling till Moçambique, men portugisiska , en 
lång, smal men det var inte dålig kille ville bara ha 
dominerat område , ville ha det lugnt , det är hur han 
berättade slutarprata på det sättet , eller vi får uttråkad , 
jag sa ja kunde piss var upp för det, var på den tiden jag 
lämnade i chef på kontoret , eller från skrivbordet , var 
redan serva många år sedan , den baptist vakt,drack en 
hel del, men ärlig , hade inte för avsikt att ondska ingen 
var som chefen ville ha en hälsa, blev jag överraskad av 
denna vakt , försökte attackera mig misslyckades , mest 
hade några vakter som var där på plats , och såg 
PBXförvirring , rodearam- försökte mig slog mig igen , de 
misslyckades , varade några minuter , men påtryckningar 
från dem var min styrka därefter kom en vakt redan i 
huset av hans 50 år , Järngardet , talademed mig , sa åt 
mig att sluta och ingen skulle skada mig , men jag hade 
redan slagit Döparen vakten och huvudet av kedjan , den 
Amorim chef, inte orsaka dem stor buckla , jag visste att 
jag skulle förlora , så han sa till mig , kommer 
duhandbojor till säkerhetsflagga, handfängslades genom 
närvaron av huvudet , han beställer , beordrade järn vakt 
och körde mig till säkerhetsflagga, berättade chefen mig 
att ta handbojorna och berättade för mig att komma in i 
cellen , somskulle vara säkert systemet förrän 
utredningen är klar .

Ärligt talat , fick jag om människan , var mannen var 
chef, bestämma exemplet , eftersom de institutioner som 
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företräder de förtryckande krafterna , måste vara väl 
kontrollerad för alla , så att alla mår bra .För mig var det 
den mest mänskliga huvudet jag träffade , stick straff 
som vore logiskt , skulle behöva betala för själva 
handlingen , men vann också sin respekt , vänster upp att 
göra intrång i direkt livs , behöva överleva även i kedjanvi 
lever , kallade det stället ogästvänliga , är identiska 
frasen själv , till en plats där det inte finns något , vi lever 
bara för att leva , men vi måste tro , hade hört mordet , 
följt upp flera mareações , dettaordet är slang för 
användning i brott , det vill säga exakt mord , så jag hade 
begått vissa situationer som knappast kan falla inom 
fängelset , tillsammans med rasta hugo , rasta smeknamn 
anges med 16 år i kedjan, bodde i den ungerska stadsdel 
, jag träffade honom i en tid då uppfyllt ett straff i 
säkerhetsflagga, såg jag en ung man hade redan några år 
av linne , och fångade en kontakt det ger mig en cigarett 
, men lämnade det tillse eftersom vi var 
muitashorasfechados , foiumconhecimentode 
omständighet en tid , väl hade sett honom där , han var 
där på vingen b , en vinge ansåg mord var han på 
avdelningen , en lugn flygel , inrymt intagna som 
arbetade och villevara lugn i fängelse , men det fanns 
konsumenter, återförsäljare och det fanns en som 
fortfarande har fastnat som namnet är Dauphin, jag 
förklara hans berättelse , kom han till mig , snabbt såg 
att första gången jag träffade honom , var klipsk, chavalo 
bra , men han hade tagit en vild barndom också , 
förresten föräldrarna gjorde, går tillbaka till Cape grönt , 
ser mig ett bättre liv , de historiska band som finns i 
kunskap och ses som sådan hade hårdhet ha levtinte lett 
ett liv som var mycket lätt , hade att leva i den ungerska 
stadsdel , en stadsdel med människor mestadels kommer 
från Kap Green, byggandet av husen var inte så bra , men 
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de erbjuder de minimivillkorför att inte sova på gatan , 
harett tak , för mer elände att vara hade utbildning , var 
husen hållas rena och hade en egen piga som hade en 
riktig utbildning , men det finns , det fanns social 
ojämlikhet , fick arbeta hårt och dessa människor är goda 
människor , gillade

Men kom att pågå mycket längre , fortsätter än i dag , 
men han då också redan konsumerade heroin , och det 
var då jag kom ihåg att jag hade sett honom i kvarter , 
om det fanns mörk affärer , den svarta marknadenallt är 
okej , eftersom ingen skadar någon, var en galen tid 
insåg vid första anblicken att pojken var smart , hade en 
själ , dess utseende hade en stor rasta , vild men väl 
behandlad , var att bildenförsta gången när jag såg 
honom , och insåg att det var en pojke i samhällets ögon 
, sågs som sådan , den fredlös, mannen som bor i 
utkanten av samhället , men vi alla vilja ha en garanterad 
välfärd föross kan vi garantera , för vi kan skydda vår 
välfärd , människors lika som är värdig att säga att vi alla 
lever med allt detta skapar vi , men vi vet också att det 
väl går hand i hand med det onda , de åtgärder somdet 
kan uppstå föra den hårda vägen att leva , hade han 
överförts från vingen utmed ving b , var i cellen bredvid 
mitt var han med den lilla bit i cellen , den andra Kap 
Verdes , arg för var redan i cellenen tid efter möts , visste 
att han var i cellen under en lång tid redan , skulle ha 
olika historier senare berättar historien om den lilla bit 
som morgonen efter natten av överförings jota tillbaka till 
avdelningen ,hade gjort en överenskommelse med den 
riktning , samarbeta komma in i andra chefen för tjuren , 
är ett annat uttryck som också används i slang som 
betyder att lämna den andra hängande, för honom att 
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spara , var ingen skada sett var i mitten och dávamo- oss 
välmen Hugo var på vingen b , den natten vi pratade 
Pudemo oss kontaktfönster så vi var väldigt nära , och jag 
hörde en massa oväsen i cellen , fångade min 
uppmärksamhet , inom kedjan måste ha uppfattningen av 
fara är attsom gör oss leva och som hjälper oss att vinna 
, för oss själ brist på varelse , själen som vi alla gillar att 
förkroppsliga en stark själ full av mod och skicklighet och 
list .

Den natten före nästa morgon talade vi genom fönstret , 
som jag hörde oväsen frågade :

- Vem är det ?

Han hade hört ljudet hände , berättade han för mig :

-'m Hugo , jag är här mer jota .

Det var sättet av sanktionen , det faktum att de hade 
begått samma dag som överfördes till församlingens b , 
var rutin var då han berättade för mig när de öppnar 
dörrarna i det här fallet cellerna komma med mig till 
avdelningen , men berättademig att hålla tyst , men jag 
tänkte , det var hugo , var stjärnan , var mannen för 
tillfället, var beroende av heroin människohandlare som 
krävs för att tillhandahålla den utan knarkpengar , var ett 
måste , krävde han att det , enupprorisk pojke från en 
stor väg , det är då övergreppet skedde, jag lämnade 
dörren öppen inte gå ut , men jag visste att han skulle 
komma , jag visste att han hade haft en del kol på vingen 
, slangord även kol , vilket kan uppfattas sompå fackspråk 
för brott en rutin händelse av promenad i regnet blir våt .

Efter att ha lämnat cellen , gjorde min normala rutin att 
ta frukost och sedan gå tåg , gå till skolan , gå till skolan 
på morgonen frukost, konstigt att inte se dem eftersom 
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min rutin var detta var att sökaäven var missbrukare , 
men var inte riktigt beroende, men hade redan gjort ett 
rån och hade pressat pengar under förmiddagen kom att 
tala om för mig , de pojkar som var även konsumenterna 
kallades pirayor , söker liv på ett sättärligare , men alltid 
missvisande eftersom missbruk ledde dem också detta , 
Hugo var för säkerhets flaggan med liten bit , men dök en 
annan Zé boll , angolansk bodde i chelas aldrig haft bra " 
känsla " med det eftersom duhar gett en overallbyxa , 
den höga stadsdelen Emílio och han ville stjäla Emílio , 
visste han att hans byxor var gruvan hade orsakat mig 
flera gånger , men jag har aldrig kallas, gav aldrig vikt de 
hade en stor kamp grannskapet Emíliohög växte även där 
på toppen stadsdel var oanständig , var samma skapande 
och han ville försvara den antingen var mitt, ville försvara 
äran att vara trångsynta termer av en barndom 
anslutning , sedan följt av flera andra, profeten , även 
omstadsdel och det var där som gav stora kampen :. Zé 
bollen var robust vägde ca 90 kg , Emílio var en torr 
människa , afrikansk typiska som var tunnare försvarade 
äran , inför situationen , ZE ville- bollsändningen av 3: e 
våningen var där vi gav diskussionen , det var inte lätt , 
men han visste att han hade slughet att leva och måste 
överleva frågan .Efter bollen Zé har tagit byxorna 
träningsoverall och vara med dem i handen , diskuterade 
;Jag visste att Emílio skulle vinna , men jag trodde aldrig 
att det skulle sluta som det billy bollen ville skicka honom 
3: e våningen , tog tag i hennes ben , det Emílio gjorde 
vad du har lärt dig , i det senare fallet , jag som har 
migspara , tog tag i hans nacke tvingas bryta , det vill 
säga det ögonblick du ta tag i nacken inte stort , det hade 
en ledstång ansikten eller kommer in i cellerna , oavsett 
vad det är och inte erbjuder stor säkerhet , i det här 
falletblev det oförutsägbara , från första stund jag trodde 
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att de skulle falla , som förutspås att förutse handlingen , 
men sedan tänkte jag och fortfarande hade ett par 
sekunder efter att ha sett och planerade och tänkte att 
det inte skulle hända, men det hände , detEmílio tog tag i 
hans nacke och inte släppa taget mer och tvinga bollen 
joe gjorde, har han kombinerat två monumentala krafter , 
inte springa iväg när det är rätt , det har alltid varit vår 
utbildning , föll från 3: e våningen med tankeskador var 
större , även trodde en del av dem kan dö i den 
situationen , men lyckligtvis räddades , det på grund av 
force vinner alltid jag tror att det är livet , nu sprang jag 
lite till ämnet , för att förklara hela vägen var det gjorti 
detta sammanhang som vi alltid kommer att möta 
människor , låt oss hålla kontakterna eftersom de är vad 
hjälper oss prata diskutera situationer är allt trevligt om 
sett och gjort det här sättet kan vi även ha ett liv kopplat 
till narkotikamissbruk , men vi kännerväl , eftersom vi är 
beroende av drogen , men vi är människor som 
diskuterade frågor av vitt skilda teman , från de mest 
banala tema , från den enklaste som fotboll till mer 
vetenskaplig , vi läser nog så vi kan diskutera senare , 
har alltid varit vår starka lästes, nu och lämnade mer sen 
här ville bara visa varför jag säga att jag hade aldrig bra " 
känsla " med billy bollen , bollen ZE vänstra arm , den 
Emílio inte hänt någonting , var oskadd , men det var den 
dagen sovandetill sjukhuset för förebyggande .ZE bollen 
var fortfarande ca 3 veckor i fängelsesjukhuset , satte de 
honom i armen platina , var den mest sjukdom han hade, 
jag var verkligen glad över att se att kom undan , jag 
förlät dig åtgärden , men jag vet att jag alltid fick ett 
aggmig , men redo , jag förstod situationen , låt honom 
gå.

Det var den dagen på morgonen , kanske skulle vara en 
11:00 också Zé bollen hade gått till säkerhets flaggan , 
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jag visste att Hugo var med honom , hade sett honom 
några gånger , var i säkerhet paviljongen lett till 
sanktionerstyvare fängelse innebär heter lama , är 
isolering , behöver inte ha något av cellen om inte 
grundläggande saker , teres en handduk , en teres lakan , 
teres en bok att läsa , kan du inte ha tändare cell och du 
är stängda23 timmar om dagen , det är alltid svårt att 
övervinna , men bara för oss vana vid dessa sanktioner 
eftersom vi har klarat det förut , som bor i straff , straffet 
vara i lever den situationen , men gillar inte att leva så , 
vi vissteatt de som vandrar i regnet blir våt .

Allt ont var här och efter att ha avslutat straff och ting 
skulle stanna på det sättet, men inte i den hugo 
misshandel knivhögg två gånger i magen Dauphin , 
behandlade den dålig människa , att stjäla lite, några 
gram heroinoch ca 30 berättelser, skulle vara ungefär 10 
gram , en man som skulle betala priset för deras dauphin 
smeknamn , tassarna , tassar för att han greps för 
misshandel på tåget , gjorde en död , blev omtalade och 
kända på den tiden ett övergrepptop , eftersom det 
innebar en massa pengar , det var en orimlig summa på 
den tiden var de konvojer som transporterar pengar från 
bankerna mellan Sintra Lissabon .Misshandeln hände 
även där utanför Sintra tåget Lissabon och det fanns en 
död man , men de aldrig kunde bevisa att det var han 
som begick mordet på brottet , var aldrig kunna bevisa 
att han var den verklige ledaren för mordet , men dömdes 
och överhans fängelse resan tog flera räder som du kom 
och fångade drogen , han inte ge läkemedlet till någon 
vinst , det vill säga, han sålde , han höll drogen i sig , han 
arrangerade kassaskåp inne i cellen , endast av en 
chibadela de kunde detkomma, men det är för tillfället .

Som han hade krabba smeknamn gavs att smeknamn 
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genom att inte snurra något till någon , inte ge någon, vet 
han att en hand kan tvätta den andra , det vill säga, kan 
det ge vinst kunde hjälpa närfolk bad honom om hjälp och 
hugo var en tuff pojke klängande .Det följde en sekvens 
efter dessa händelser , var dauphin förts till Coimbra , 
liten bit värde av judar , men jag också;var 1998 mer 
korrekt 27 juni hade separerat mig från hugo han var i en 
annan cell , fanns det faktorer som ledde till detta , andra 
egna följeslagare som sökte var pirayor , eftersom varje 
dag rånade ca 3040 gram rökning och konsumera , 
lockade publiken eftersom de alltid orienterade , kallas 
sekvensen av narkotikamissbruk och var då när han 
lämnade lama , vi bestämde att vi skulle stanna i samma 
cell , men dessa pirayor alltid talade illa om migeftersom 
dem jag var mer av ett gupp i vägen , hade tagit dem 
svängrum eftersom de visste att jag var den verkliga tik , 
lockade vänner eftersom han visste att ge mig levande.

Han visste mig ge till situationen inom ramen för 
gemytlighet och det var dessa människor som levde 
sådan omständighet med mig i ögonblicket , sade de illa 
om mig , talade illa om mig , allt för att få nytta av vad 
ungen arrangerade ville uppmärksammaoch de ville ha 
fokus på dem så att de kunde vara att de är bra, det är , 
har alltid tagit surfa , jag inte bry sig om det visste att 
livet var som alla vill vara bra och vara tacksam för din 
inkomst för nyttaegna , men var alltid de som jag 
någonsin behövde , behövde de också mig , blir vi en 
enad kraft , som är , är försäkrade om de ville något 
skulle misshandel vår hjälp , men det skulle också behöva 
betala och det var tidenjag överfördes för att ta en kurs i 
judisk dalen , redan hade två eller tre månaders drift när 
rasta Hugo fördes till Valley of judar anlände jag fick 
honom som en bror , för vänskap som redan hade med 
honom , det finns fyra vingar iValley judiska vingar a , b, 

87



c , d , fann jag mig själv i d , var på avdelningen med 
dauphin hade redan flyttats från Coimbra till judarna 
dalen och det var då jag sa till hugo om ville bo i min cell 
,han ville , men det var en annan fråga som han var rädd 
för att han redan försöker döda dauphin i linne , förutom 
att ha gett honom två stick ville skicka mannen på 3: e 
våningen här nere och hans kusin , bento , förhindradeatt 
göra det , men han skulle inte bo med mig i min cell , inte 
för att han inte ville ha , men han fruktade hämnd av 
dauphin , redan hade gjort flera saker i fängelse , hade 
respekt , var en man som var lätt hämnas känd som 
sådan, menjag sa till honom att glömma att mannen inte 
kommer att lyckas dig , ingen kommer att hämnas , hade 
en bra relation med dauphin sa till honom flera gånger att 
jag inte gillar vad de gjorde med honom och han hade 
berättat för mig att han hade redan glömt .

Jag tog kursen , och dessa överföringar kom från en 
segling hände i Linhó rasta hugo och kadetter anklagades 
i ett mordfall som hände i trasor .Vi var mycket ung vi 
hade kommit lin kan nämna namnen på dem alla , men 
jag kommer inte bara nämna namnen på några , den lilla 
bit , Johnson , den verkliga fotbollsspelare , företrädd alla 
val kedjan där han var eller hade passerat , tonifiskmås , 
hade överförts genom att också ha gjort flera överfall i 
Linhó smugglarna , var också ZE med, hade det bodde jag 
nog med honom , var inte gripits , levde med honom 
under samma tak , med umasraparigas , chavalas jag 
hademin han hade sin .

Men nyfikenhet denna historia vände för mig , gick med 
en tjej som åt hästen och hon prostituerade sig upp för 
den delen var de två prostituerade , gillade inte leva 
beroende av en kvinna , men jag gillade det så långt som 
att leva med det .Jag förbrukas bara kokain på den tiden , 
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tog inte mycket väl hon heroin och kokain , men höll 
relationen , gillade henne och TO Zé och ana var också 
missbrukare och nyfikna i denna historia är att jag alltid 
sagt till TO Zé för honom att lämnahästen , alltid sagt att 
han inte skulle använda heroin , senare kom mig att 
frossa i kedjan och på den tiden jag var i judisk dalen , 
fanns det rasta , den lilla bit levde upp goda tider , det 
fanns gott om massor av material imarknaden , det vill 
säga , det fanns en hel del droger och judar Valley är en 
respekterad kedja , genom vilket många män dömdes till 
maximalt straff och alltid haft ett rykte om att vara en 
farlig kedja , har alltid funnits och det hände mord , så 
det var en kedja meden tung berömmelse .

Eftersom det fanns en hel del material på marknaden alla 
ville sälja förses med mer material , det börjar tvisten 
mellan dauphin och den verkliga Pinocchio fann sig greps 
för internationell narkotikahandel , var ledare och som 
mannen redan hade ett rekordi de norra kedjorna södra 
Portugal , och det är då igång igen ville inte se eller 
känna .Den Pinocchio betalas till hugo mycket droger att 
slå dauphin , han skrev in det våldsamt misshandlade 
mannen i omklädningsrummet , allt på grund av 
avundsjuka ;Dauphin sålde de större paketen och deras 
var svagare , det är därför det Pinocchio betalade att slå 
dauphin .

Det var en händelse som inte var mycket trevlig , men 
det är dags , men hade också ett internt register och hade 
redan tjänat flera straff , började jag få problem , började 
jag bli jagad av en marcão smeknamn individ , fann han 
sig instängdför att ha mördat sin bror , och hur jag 
behövde röka varje dag började göra samlingarna och var 
en av de samlingar som marcão dykt , ville inte låta mig 
ta pengarna , fann han rätt som det var mer än årjag red 
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mig baren som ville undvika mig att inte ta pengar från 
insamlingen eftersom han var också där för att ta emot 
pengar .Vi hade en ordväxling där han visade den fysiska 
makten , men ingenting hände jag gick ut med OM jag 
pengar , bara att det var början för att göra en fiende , 
kom jag att göra en fotbollsmatch där var inblandad en 
volym påtobak för laget som vann , var han i 
motståndarlaget jag fann mig själv att leka med den 
grupp som hade kommit från lin , blev gruvan gjordes av 
Toni fiskmås , Jorge, Joe louis och de tävlande och vi 
visste att vi var och lekville vi vinna även om det hade 
underskatta motståndaren och det är vad som hände , vi 
förlorade , vi förlorade matchen eftersom jag var chef för 
insatsen , hade engagerat min tv på girighet att göra en 
volym , han hade begått på Ramon ,zigenare , hade långa 
rekord var en man träffad i mitten , som inte vill förlora 
sagt inte betalade , de chatearam är allt mig och krävde 
volym tobak men tystnade , det var då som den här killen 
marcão fortsatte attville säga att volymen och 
accepterade därför att de inte hade någon anledning hade 
kombinerats i spelet , var en idrottsman , alltid kämpat 
för rätten och för att undvika problem när så var tvungen 
att undvika .Fortsättning, men den här killen fortsatte 
alltid med att försöka provocera mig ;Det är en dag som 
jag var att gå till under snickeri , var därför jag hade gått 
dit för att judarna dalen , den dagen det oundvikliga 
hände , vakten var jag öppnar cellen , det var ovanligt jag 
får cellen ,men den dagen var frustrerad , hade inte rökt 
tillräckligt drog var att lämna gradering att sjunka till 
kursen och kommer att täcka förefaller mig marcão , gav 
mig en kapplöpning för som var frustrerad och eftersom 
det hade varit en historia , provocerande föremål förmig , 
tvekade jag inte desferi en stans och han reagerade , men 
hade ingen chans hade redan studerat , var en kämpe , 
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men var desperat att provocera vad som hände , var 
sensationellt , dvs inte uppfyller något straff eftersom han 
var där den dagenchef för avdelningen , Eduardo , var 
hans namn , en man omkring sex meter lång, fysiskt 
stark , var en ärlig man , han var en rättfärdig man och 
lämnade det som .Jag fortsatte naturligtvis alltid 
uppmärksam på eventuella anfall från hans sida , 
eftersom jag var medveten om att han hade tagit tid att 
provocera mig och som sådan , precavi mig, vad vi alla 
har instinkt , sunt förnuft dubbade kvinnors sjätte sinne , 
menäven män har .Den sjätte sinne är det oväntade , är 
att veta hur man ska spela och känna välbefinnande och 
respekt , ingenting hände efter det, jag försökte följa 
ledningen men kunde inte eftersom mitt hjärta var stark , 
säkrades genom hugo rasta , en av de mest respekterade 
män itid som jag bodde i avskildhet , inte bara anses vara 
den första eftersom den första , jag ;allt han lärt sig , 
mod han visade , som jag hade haft mod och redan jag 
hade passerat , absorberas , absorberade modet att veta 
att det fanns en krigare , en lojal människa , en poet , en 
man som gillade poesimen även att jag var bättre än 
honom .Jag skulle vilja höra , jag består många verser , 
en hängiven dem till honom , jag var bäst , var den 
karismatiska gestalt den tid i vilken han sprang , var slug 
, var stark , det var obebodd , fick revansch i mitten , där 
hon bodde med resten avfängelserna , fångade många, 
men det var alla fredliga människor , människor som 
arbetade , men inte jag.När jag slutat arbeta och tog 
kursen blev jag vad vi inte vill bli lejonet av mörker, jag 
återvände till linne , det är då allt har gått för mig 
eftersom jag hade kommit hem där jag hade varit och 
behärskade ,det var en bekräftelse på min varelse , 
pånyttfödelsen av det område som jag någonsin hade haft 
i det huset , eftersom han hade hållit respekt , var det 

91



svårt att knäcka , så jag bestämde att leta efter de 
enklaste sätten att överleva den svåra att jag hittade .

Det är en central kedja av Lissabon , inrymt alla slag, 
jävlar som finns i livet , en del har vänt sig till brott av en 
tillfällighet , andra har slitna brottet genom medvetandet 
, var det alltid den bra faktor och väl , inte frukta något 
annat än migsamma som den redan hade gjort allt från 
att vara det goda, vän , beskyddare , förlikningsmannen , 
som förstår alla situationer , de var förbittrad , vilket 
sades av dem som desabafavam mig , för jag kände stor 
medkänsla , hadetagit känsla av enhet och skulle inte gå i 
besvikelse .Jag gick på mitt sätt att få en villkorlig , men 
fortfarande hade tid att dra nytta av den villkorade , 
gjorde jag ett beslut som jag inte kommer att göra något 
som skadar mig , men jag kommer att arbeta för frihet , 
blev komplicerat eftersom alla inför goda 
kunskaperstrukturerad av riktningen , men jag kunde ha 
vunnit allt med den riktningen .På den tiden accepterade 
inte att anledningen till att togs av denna riktning var så 
hårt , var en auktoritär regim , för det var inte att 
acceptera systemet , avsett att få bort snabbare kedjan , 
men har blivit ännu svårare , men jag lämnartill senare 
läsare så att de kan förstå det hela taget en väg som inte 
tröttnar på att upprepa , svårt att knäcka , liksom var 
tiden för övergången manuel t . ;regissören att jag hade 
hittat , ersattes av john g .Mannen som hade kommit från 
Macau , en före detta inspektör för rättsligt , en man som 
hade bott en attack av maffian som bildades i Macao , 
dubbat 24 karat , det fanns några döda vakter på jobbet 
eftersom det tillhördeden portugisiska administrationen , 
så varför skicka förstärkningar allmänheten att tjäna 
nationen .

Han led attacken , flydde , men hans livvakt dödades , 
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steg , kom till förvaltningen av linne , redlighet , han 
gillade mig när han såg mig , han skickade mig veta att 
han hade förtroende för mig , men jag brydde mig inte för 
att han hadebegreppet transformation av vägs mig 
kungen skorpion , en som har gift i blodet , kallade 
honom och för att inte ringa , förlorade jag .

Började en minimistraff i bostadscell, var ett straff , det 
var inte svårt , ansågs vara en mycket vanlig bestraffning 
i sällskaplig takt inom kedjan , men för mig blev det en 
mardröm , accepterade inte detta straff .Regissören John 
G .Han gick till min cell för att prata med mig , för att 
hjälpa mig , accepterade inte sådan hjälp , misstrodde 
tron att han hade, som var rätt , krävde han i gengäld ett 
direkt samarbete med det han ville veta , jag var inte 
beredd att göra deteftersom det var mig aldrig 
samarbetar i dessa tjänster , men det var hans uttalande 
om hur han var en bra man .Detta straff , det värsta , 
hade tagit två psykotropa kom till mitt fönster var: 
jägaren , den Chibanga och piraya , var jägaren som gav 
mig de två psykofarmaka , tillbringade en tjänst examen , 
var mannen som hade migantas vara i straffcell , 
Sampaio var hans namn .Eftersom effekten av psykotropa 
var fortfarande i mig , retade mig se Sampaio passera 
framför min cell , jag lämnade hela cellen , fick eld på 
madrassen , jag lämnade , när vakterna hjälpte mig , jag 
sprang iväg , gick jag till gården , fångadeen pinne och 
två stenar och hade skrivit i sin högra arm , hämnd , 
grym lust .Den dagen var villig att döda vakterna eller 
vem det var som fick i min väg , men de var smart som 
alltid , kom prata med mig , hade de ingen annan utväg , 
eftersom de visste att jag var rasande och hade en hel 
flygel tillförsvara mig om jag så proklamerade , men jag 
var inte på mitt konto , hur kunde inte slåss utan 
anledning , efter några timmar jag accepterade inlösen , 
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det vill säga den period som slutade förhandlingarna och 
så jag vet inte riktigt uppfyllt ,accepterat att de gav mig 
20 dagar till disciplinära cell , är att lamt eftersom det var 
där som jag träffade alfredo m . , PSP , fd goe , trickster 
var trångsynt , tog staten att inneha uppdraget som 
sådant , för att starta funktionen imaffia , var en hård 
man , därför att han hade redan vägts genomsnittliga 
mästare boxning, visste det väl , och det var då , när jag 
föll i disciplin cellen , hade en episod som inte ville och att 
du kunde ha tagit sitt liv , somhade historia med svarta 
som hade kommit för att träffa disciplinpåföljd , var en 
vild tid , jag visste redan vad som pågick om 
framgångsrika och hade sagt högt att jag inte skulle 
Papar sådant antal blivit misshandlad av honom ,eftersom 
riktningen var tveksamt , gjordes maffian på alla svarta 
som stupade i straff och hade begått eller något straff pga 
respektlöshet vakterna eller tjänster , anställda eller 
riktning , skulle betala med alfredo m . , hade det varit 
fritt-PSP , ex- snut , kände många av dem och jag kände 
honom som sådan , utan för att förkunna högt och tala 
direkt till den marina , gav mig käppen , jag blev straff , 
jag visste alfredo m .Skulle ha mig , men det är där jag 
hade fel .De försökte döda mig när jag ledde till spa för 
bad , misslyckades , var med honom ytterligare två 
poliser för att skydda som fick ingenting mot mig .Det var 
den tid jag visade vilja mitt skäl för att leva, hade 
inculcated av en fråga om att vara trångsynt , eftersom 
jag hade bott i grannskapet .

Tidigt förlorade min far , jag blev vuxen tidigare , det kom 
att återspeglas i livet som sedan tog , finns det är 
erfarenheten är transcendens av framtiden, hon faller på 
livsstil skapelsens och när det är svårt , vi behövsatt ha 
en mer allvarlig utbildning , tidigt bakom vad bevisligen 
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ingen vill önska .

Det var då jag hade passerat stadiet av marcão , det var 
då jag började ha större anledning , var tvungen att ha 
ett beslut om att partnernivåoch riktning , men jag visste 
att i mitten inkräktat övervakning som komponeradesav 
vakter och chefer , fick det , fick komma och tränga 
annan varelse , men det var ingenting annat än en 
varelse som mig , det är ibland en fråga om möjligheter , 
jag försökte , jag försöker och försöker få själen av 
portugisiska , jag är nerePortugals race av modiga ras , 
har befallt världen , det finns ärftlighet är uppenbar 
.Ibland gör vi följande fråga , varför vi finns , vad är vi , 
där vi bor , är frågor som ger tvivel att leva , men vi vet 
att vi måste vinna , var redo att bli så , jag gick på mitt 
sätt fängelse , senare eftermarcão i kampen följdes av 
uppkomsten av grupp består övervakningstjänster som 
kallas fångvaktare , fick jag goda människor , jag fick allt 
, men ärligt de ville också bara leva , ville aldrig skada 
mig och jag ville att ignorera , det är tidiginte lärt sig att 
man inte alltid kan vinna , var en ogästvänlig plats , en 
plats där livet var värdelöst , hade inget intresse av att 
värdera den sanna innebörden av människan som inte är 
den tjänar .

Servera , servera allt han hade att tjäna , jag var lydig , 
jag visste i politisk makt , social makt , det är den 
repressiva makt alltid en sak som vi måste veta hur man 
ska förlåta .Jag kunde ha varit en hjälte hyllad av dem , 
returnera värdet av judar att utvisas från kursen , 
återkomst judarnas Valley , lin fann samma ledarskap 
eftersom de var vad jag inte vill hitta , revolte mig mot 
alla oddsför allt som hade gått , det var gjort , levde jag 
med allt vad jag kan göra för att få överleva allt han 
kunde möta eftersom fienderna var mäktiga var 
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konsumenterna av alla maskiner , dubbades de pirayor , 
dvs., var tvungen att överleva allt, det var den 
diplomatiska delen , upprättande av förbindelser , dvs vi 
har en lärare , har en assistent , en psykolog , en läkare 
och en advokat , som är för oss att om det finns 
egentligen inget att säga .Bara leva tidpunkten för 
ögonblicket omständigheter enkla människor som är 
nöjda efter behag och jag älskar , platonisk kärlek som 
intrång i mitten av att vara , i detta fall en man , hade 
redan haft alla livets nöjen , älskadkvinnan är fortfarande 
i mitt sinne i min själ i mitt liv , var en intensiv passion, 
de mest bestående relationer som kan finnas , som 
förlängs .Loving , roligt , kärlek är varelse behovet att 
älska att vara på viljan att överleva .Rapporten är rätt att 
det sista villkoret i varelse , som alla kände mig , ville de 
sätta mig på prov , jag möter allt som hade att möta 
eftersom de värsta mardrömmar , vi lärde oss innan 
godnattsagor berättade är far och mor ,så att vi kan leva i 
harmoni och välbefinnande i syfte att råda välbefinnande 
och makt - vi bevara gåvor av ärftlighet från de första 
dagarna av att vara , även om det är alla absorberas av 
storlek , är de vidsträckta enorma om vi talar om 
äktenskap , jämlikheträttigheter är .Vi har alla tagits ut 
på ett uppdrag , det kvarstår kommer att fortsätta växa , 
fortsätter att se det växa , med klo , noggrannhet åtgärds 
stunder , för att jag måste ha noggrannhet .Det är med 
förlåtelse , liv fortsatte som den hade att fortsätta och fick 
ärliga människor , sant , allt var bra , jag fick människor 
som kan någonting, var fast beslutna att allt eftersom jag 
var tänkt att leva som de hade , men de ville vara 
smartare, hann upp dem alls, jag kunde kombinera sin 
duktighet för mig av min vishet , var slug , men alltid 
velat vara mer än jag , men jag conjuguei sin duktighet , 
lärde sig att spela , även spelat med kunskap om dem 
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med min.Fortsatt lever i avskildhet , slutna , var en hård 
tid , ingen skönhet som jag kunde se , ingen medkänsla 
som jag var tvungen att ha , du vet att vägen var en 
permission .Jag ville aldrig skada någon , ville bara låta 
mig leva , sedan gick jag in i striden som var konstant , 
eftersom alla av dem var starka , de var alla varelser , 
men jag ville veta det , och inte heller hade något att 
göra med resten av historien som kommerpassera.Var 
svårt för mina kamrater , alla av dem , inte valde någon 
ville bara hålla fängelsehierarkinoch höll alla lydde mig 
som jag ville , men jag lät dem också leva var på mitt 
eget sätt , jag drog för rökning och dekunde gå väl , vissa 
människor gråta mig att sluta eftersom vägen var modig, 
en hårda vägen att göra inne i fängelset , hade inget 
annat val , det var ingen utväg , vinna eller dö .Det var 
allt gjort av övertygelsen att jag tog , jag kunde trots allt 
detta , finner den hårda vägen , jag visste att jag kunde 
lämna mitt i meningen , skulle veta att det också kan 
lämna i slutet av meningen , omvända alla , eller brydde 
sig inte ,eftersom det var bra , hade kedjan under mitt 
kommando , var alla mina lagkamrater , det är då jag har 
upprört mig mer av känslan av att vara , visste att han 
hade bundsförvanter .Jag gick på vägen till det onda , 
tolkades som sådan , jag trodde mig lejonet , men var 
beroende av heroin , en svår sak att göra , att konsumera 
.Jag gick in i kampen , kampen om att det inte finns 
någon lika , möter jag : domare och lärare och assistenter 
, huvud vakter , gynnades ibland med dem , men det 
fanns inte många, men inte tillräckligt för att säga att han 
hade rätt , för följdfråganförde mig ett problem , det 
största problemet av allt väsen , jag är eller är inte , vill 
eller inte vill , det vill säga allt som vi kan aspirera , var 
en fortsättning på allt , hade han lärt sig , ännu bättre , 
hade levt ett
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Jag blev vad jag är , en vara ödmjuk , ostridigt att vet hur 
man lever , jag anses vara en typ , den som går och har 
till foder , blev jag den sanna odjuret , aldrig inför kedjan 
på samma sätt blev jagperfekt mördare varje situation 
som det var att leva , och de visste att jag var villig att 
döda för att leva , som alltid valde den riktiga slag , en 
som dominerar alla situationer , jag svor för mig själv 
skulle jag inte göra dem skada om de inte gör det 
miggöra ont .Gå på , rasande , alltid uppmärksam på alla 
rörelser , eller reaktioner , vare sig de är som de var , 
globala partners , mot nivån alla omfattar hela varelse i 
världen av rättvisa, för allt som jag betalat en hård pris 
att betala förallt detta var alla sätta i min händelse , alla 
visste mig och jag visste också allt , var perfektion av 
spelet , var förbundet , föreningen av dem som lever och 
är i daglig kontakt med befolkningen , oavsett situation 
;Tiger som det var kunde inte förlåta , fruktade de mig 
faktiskt var respekt för mig , det var inte något att göra , 
vi talar om ett fängelse , vi talar om en hel del, har ett 
värde som är svårt att vinna , frihetsåvida vi inte behöver 
gå igenom de svåraste situationer livs viciações , 
habituations som kan ge överdrift när vi talar om 
konsumism , konsumtions Somo varelser som sådana 
blev oövervinnerlig odjuret autointitulei mig lejon , 
kämpade lika fänmig med visdom ännu mer hårt , men 
jag kunde inte förlåta .

Han visste att det fanns många barn i modern och 
livserfarenhet hade varit annorlunda , några var barn till 
goda människor och andra var barn till fattiga människor , 
som allt detta jag bekräftar förekomsten av allt som 
samhället har att erbjuda , låt gåliknande situationer gör 
ingenting , var och en behöver välbefinnande , vi lever i 
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ett samhälle där alla vill gott , men det är skönheten i att 
se nästa , närhet , om du kommer med rätt , ska jag få 
dig väl , om du kommer med onda, ondska du får och du 
kommer att ta med allt från alla mina onda att vara , men 
jag vet också att jag måste gå , jag kan inte vara så svårt 
, de är mer än s mammor , jag var också tvungen att 
respektera , utplacerade en regel för alla ärväl veta att 
brottet kvarstår och behovet är stort , föll jag in i 
händelserna , jag blev den så kallade narkoman , som 
föraktar alla , men hade värdet och erkändes , ingen , 
ingen skulle sakna mig respektera självständigtsvagheten 
han kände på den tiden .Alla jublade och respekterade 
mig , ville ha mer av mig , skulle behöva vara exempel 
skulle behöva vara snällare , mer skonsam och tillgiven .

Jag betalade priset för att inte visa dem vad de ville se 
mig , jag var svårt , jag var oförskämd , jag var helt för 
mitt beslut , kunde ha mer gain , kan även dra nytta av 
mer i allt , som jag, chegavam- migatt räkna till sina 
drömmar , men jag blev odjuret och ville vara .Det var 
under den situation som levde , höljet , isolering , hade 
kvinnorna var också överväldigad med alla platonisk 
kärlek , älskade dem , älskar dem .

Det handlade om att leva i nuet , hade jag stora platonisk 
kärlek och passioner också till kontaktpunkten , men jag 
undvek alltid förstöra någons liv för mig att få den vackra 
glädje , jag hittade behovet , jag var fast , inteskulle 
förstöra någons liv om inte förstöra mina.Fortsatt kärlek , 
fortsatte jag att älska som bara han kunde vara , var alla 
, tillhörde min kärlek , eftersom de älskade mig uppriktigt 
respekterade mig , jag inte leva väl , greps , visste han 
att han var tvungen att kämpa för att vinna alltjag hade 
förlorat friheten , men det är då jag inte visste sluta, 
riktningar , arbetare , lärare , vakter ville att jag skulle 
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tämja , skulle ha förstått , men jag hade också att sluta , 
sluta allting , stöld , den krävande , detskam livet av en 
annan , men jag var alltid bra , aldrig misshandlat , smisk 
aldrig någon om han inte hade någon anledning att göra 
det , och även om han hade skulle vara svårt för mig att 
göra , för mänskligheten själv , alltid tog hänsyn till 
moraliska värderingar ,värdena för varje scen , eftersom 
jag också vara , men de visste att de skulle få den största 
besten någonsin hittats , men det var allt klart för mig 
eftersom jag ville ha det , jag lämnade dem i väntan , att 
rädslan av dem kommeratt förlora .Det var alla ändamåls 
, var en ändamålsenligt att höja, konsumera och 
dominera tidigt insåg detta redan innan in i fängelset , var 
svåra timmar , dagar som aldrig gått , år som jag var 
tvungen att möta , eftersom han hade bemästrat 
kontrollensituationen skulle komma härnäst, kom jag att 
spela , men det skämtet var jag gör ansiktet .Eftersom 
apan att spela , pjäsen var apan fitta till hennes mamma , 
jag dör ett skämt , eftersom jag visste herre .Det var 
dagen av motion , ville träna lite och jag föreslog honom 
att komma tåg med mig , var en svag siffra , var bara på 
skoj , klämde hans hals , han förlorade medvetandet , 
men i det ögonblicket kände jag en täthet i mig inteville 
göra , så skulle visas , spelas , såg på honom fick och han 
gick med mig , sa jag till honom om det var okej , det 
fanns inget svar på odds , men när jag tittade jag fick 
känslan av att verkligen hafttidigare något , han förlorade 
medvetandet .Det var ett överskott av förtroende , visste 
inte min styrka och det började ett helvete som hade haft 
, jag gick upp och tittade på honom och sa till honom :

- Är du okej ?Du lämnade mig orolig .

Visade honom alltid medkänsla för tillfället , inte 
meningen att såra , såg jag att det ville att blidka allt ont 
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, han hade missförstått utbildningen var överdriven från 
min sida , hamnade han döda sig själv , var allt i hopp om 
en dagjudar dalen .

Jag hoppades att judar i dalen skulle leva , var en enkel 
kul för mig , det vill säga, det var en praxis som jag inte 
var beredd , min styrka var på sin höjdpunkt , 
dominerade , eftersom han visste herre , men som i livet 
harsitt pris , jag betalade ett högt pris för annan man i 
kedjan , hålla sig till 5/6 av straffet , det vill säga varje 
intagen sedan en mening på mer än sex år kan använda 
sig av 5/6 , är en lag .

Men vi har i mitten av straff , en 2/3 och nedanför följer 
5/6 .Jag gick ut på 5/6 var allt ett program gjort för min 
biografi livet av avskildhet , slutna , behandlas goda 
människor , människor som jag behandlat , var en del av 
ledarskapet , folk tills jag kunde älska om de ville , sedan 
fråntobak och inte tillbringat det kände en enorm hat för 
dessa människor .De var människor som berättade 
ingenting, bara ledarskapet distinkt roll den spelade .Det 
fanns en ersättare jag var kär , var den första kvinnan att 
ha min utmaning , jag var lojal , men då jag tyckte det 
var fel var att hon vägrade mig första Skyddstillsyn 10 år 
i fängelse .Hon ville inte uppskattar mig och krävde min 
konsumtion testa droger, men det var för skarpsinnig att 
inse att det skulle fortsätta så , Kriminalvårds jag 
beviljades efter en begäran som jag gjorde till Judge 
läkare .Hon gav mig fyra dagars prövotid på tillståndet att 
höras av huvudet , och de beställt upp beviljade Doc 
domaren honom fyra dagar av otrygga , förlängt leverans 
tillhandahålls drogscreeningtest, dvs.manöver , de har 
alltid , och jag underskattade också många gånger , men 
alltid respekterade honom för att han förtjänade min 
respekt .De var varelser som spelade sin bästa roll , men 
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det hände , testet fick positiva till opiater , dvs heroin, 
cannabis , hasch konsumtion , men jag spelade till min 
fördel när jag stack min ansökan , hävdade jag allt som 
hade att åberopaeftersom det var konsumenten hade 
begärt en drog till min läkare ana f . , eftersom det var 
under eller ovanpå en hetsig diskussion som sökt hans 
hjälp , för allt i vad hon hade hjälpt mig , frågade jag 
honom drogen , som kallas Tramalvar den tid då jag 
kände att jag hade en allierad Dr ana f .Eller Tramal 
anklagade opiater under omständigheterna i rutinerna , 
det var situationen skulle det vara rent .Hade anklagat 
opiater i drogscreeningtest, det är då conjuguei 2 + 2 , 
det vill säga rensat för drogscreeninggenom min läkare , 
hjälpte hon mig , spende påståendet dokumentet på 
frågan , screening av läkemedel somjag överklagade 
beslutet som gjordes , min högra var att tillgripa , jag 
vände och jag ansökte om maximalt Dr instans domare i 
dömande domstolen , är den högsta nivån för att 
fångarna skickas gratis , med fördel för användningmitten 
av pennan 2/3 , genererades det en strid , fysiskt angripit 
en fängelsevakt, var inte för att jag ville , sökte han min 
berömmelse var stor en fullhet i en fängelsemiljö , 
respekterad , men också byggt detta avseende , respekt, 
genom att respektera visste att han inte kunde spela mot 
systemet .Systemet råder i sig eftersom det måste finnas 
sociala, allt vi kanske vill , välfärd , besluten var 
annorlunda , jag hade allt , allt i min makt för att få nytta 
av i mitten av pennan 2/3 , sommin berömmelse var bred 
bland vakterna och bland kamrater , det fanns vakter som 
jag ville också att utmana och all den psykologiska nivån , 
fysiska och allt annat du kan tänka dig , eftersom jag 
visste vad som skulle hända i de institut som skulle följa , 
kallasauditions för mitten av pennan 2/3 och 5/6 också , 
var ansökan baserad på hygienen i mitt betänkande tar 
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upp frågan om screening för cannabis ;denna ansökan 
berättade domaren att läkaren hade anklagat analyser 
Chamon eller hasch , men eftersom jag är en social 
varelse , aldrig bott i skydd inom kedjan , dvs hade mig 
relatera till resten av fängelsepopulationenoch berättade 
domaren att Dr.jag ville inte äta något på den tiden , bara 
resulterat i hash , så det var logiskt om jag följde med 
människor som åt och levde - mos i ett slutet utrymme , 
var det vanligt att anklaga hasch sedan jag andades i 
luften .Jag sköt upp beslutet om Kriminalvården , för det 
var på juletid , och domaren läkare skulle gå ut två 
veckor , det vill säga jullovet , men hon gav mig 
anledning och gav mig de otrygga nästan två månader 
ochhälften , det var en lång tid av nöd , eftersom 
ambitionen ut betänkligt , eftersom jag var i många år , 
tio år .Men gick över och stå ut med mig väl tills dagen 
lämnar fattiga , gav mig fyra dagar av långvarig dålig 
utgång , för vilken han framgångsrikt har uppfyllt .Men 
det skulle vara en svårare fråga för mig , skulle det 
behöva vara mer respektfull och inte hamna i problem , 
men snart jag angett , efter två månader efter att han 
haft den prekära , skulle det finnas någon som jag skulle 
vilja göra livet och det hände .Jag blev inblandad i ett 
slagsmål där pojken fick lite illa behandlad , men han 
hade tur att vara en individ , vara en individ med ett 
mänskligt repertoar , stängdes i cellerna , är ordningen 
för undersökningen som vi hörde , skickade jaghonom ett 
papper för att be om ursäkt för den inte entalasse mig , 
det fanns inget behov .Hörts , chefen som hörde oss var 
schäfer , med smeknamnet honom , han först inte ville 
höra pojken eftersom han sa att det inte kunde vara , 
kunde inte ha varit ett skämt , eftersom han hade försökt 
att ge mig meden kniv .Då kunde det acceptera version 
av pojken och ringde mig och jag sa till honom samma 
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version som var ett träningspass , ett spel som kunde ha 
slutat illa , han inte acceptera mycket väl den version jag 
hade berättat för honom, det vill säga , som han var ett 
beat vakt, hade många års tjänst och ta itu med " 
casdatrolas ", dvs , är namnet på dem som redan har 
många år i fängelse , ingenting hänt mig , inte heller jag, 
och inte heller tillpojke , tog oss från straffet .

Gå på ett normalt liv , började jag att undvika ytterligare 
problem , jag kunde njuta av fyra mer otrygga utgångar 
framgångsrikt , och det uppstod igen, mars 2007 saknade 
mig 11 dagar att kunna njuta av en annan skyddstillsyn , 
april månad postenjag hade fel en person med läkemedel 
, det vill säga , gav honom sand i stället för den verkliga 
saker , kom han till lasten , jag kunde inte annat än skada 
skulle bestraffas denna tid hade redan blivit varnad , jag 
begränsat mig att försvara ochsaker kom dit .

Men ett problem aldrig kommer ensam , jag missade det , 
hände det i kommer denna anledning var det fast att det 
inte kunde ha ovikta , återigen en riga , men den här 
gången skulle det mig komma undan , skulle jag klippa de 
fattiga och varvad som hände .Jag ringde en kille till min 
cell att ta informationen eftersom den här killen också 
inte gillar mitt sätt att vara , och hade svurit mannen som 
gav mig den information , den galna Adan , en sann 
krigare , han har också haft dåliga som jag, hade dusvurit 
vid min brorson , jag skulle inte göra någonting , som 
bara ville veta namnet , insisterade en hel dag på löftet 
att ingenting skulle göra , var nästan till tiden för 
stängning av celler , som kallas killen till min cell jag bad 
honom attanledningen till att han går tal om något han 
inte hade sett , han förnekade jag visste den galna nuno 
aldrig skulle jag ligga i den här situationen , var en av de 
män som alltid respekte eftersom han var en sann krigare 
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, kände hans vrede migförneka och motbevisa nuno 
.Strike och det var på tiden vakten kommer i min cell och 
ser livlös mannen på marken , stansen som desferi 
honom , men vakten såg ingenting , såg bara den fallna 
människan kunde inte säga något utan att ha sett , men 
dettaindivid var en tjallare , det är vad som skulle 
komplicera min situation , men även då visste jag att det 
skulle iväg med mig väldigt bra eftersom jag aldrig hade 
chibado någon, och de mig , riktning , ledarskapet var 
villiga att straffa mig genomallt eftersom jag aldrig käften 
påståenden som fångar var att hävda vad det var .Jag var 
alltid ses som ett sådant incitament för dessa orsaker 
eller kampformer och det är då de gav mig fem dagar av 
straff , gör dem i cellen , var en lättare straff , försvarade 
mig själv säga att individen hade känt sjuk ochtappade 
och han sa att hans version av vad som verkligen hade 
blivit slagen och detta sker i en tid när det var nästan att 
avnjutas min 2/3 .Skulle ha en stor chans att komma ut 
där är ingenting som skadat mig , det vill säga utan 
disciplinära åtgärder i mitten .Men den här gången skulle 
det ha att kräva , när oskuld hördes till 2/3 , sade damen 
läkare som var oskyldig som inte hade gjort någon 
aggression , att inte ta hänsyn till detta , kände jag sårad 
av situationen , men väntade på beslutoch beslutet 
klipptes en möjlighet jag lämna för att gå rakt 2/3 kan 
bara gynna från vidare behandling i bedömningen av min 
5/6 av meningen , det vill säga , skulle komma ut ur 
skyldighet 5/6 för då lagen gynnar , gynnari det här fallet 
, skulle komma ut ändå i 5/6 , men skulle kosta nästan 3 
år till i fängelse , istället för att lämna efter påtryckningar 
från att väcka talan för att upphäva domarens beslut att 
ha Dr omprövning före 5/6 ,för det skulle behöva gå 
minst sex månader fred .Straffet gavs i mars hördes i maj 
samma år för behandling av parole , hade ännu inte 
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skurits beslut av 2/3 , det är då mitt liv kunde ha varit 
ännu mer komplicerat , kände hanmig bedrövad , ledsen , 
men visste att jag hade redan tillbringat större delen av 
min övertygelse .Det var då det hände över en situation , 
denna gång med en vakt , skulle kunna vara en situation 
som kunde ha gått om inte för det faktum att vakten jag 
har talat om en grov och hård , inte acatei sin beställning 
, desferi du ett slag iansikte , han var ensam med mig , 
men en annan vakt dök upp, han gick för fort för att 
kollegan och anslöt mig att attackera mig , inte längre 
desferi dig mer punsch nej , de också snabbt stoppas med 
försöker attackera mig , precisjag blev ombedd att gå till 
väntrummet av församlings hövdingar kom till mig , för 
att fråga vad som hade hänt , sa jag till dem att ingenting 
hände , bara att det inte hade följt den ordning , eftersom 
som vakten fortfarande blöder från munnenvisste att det 
var ett angrepp var hur det var , en enkel misshandel 
eller oavsiktlig situation och det är vad jag sa till dem , 
inte hade någon anledning att attackera vakten tills talade 
väl med honom , även berättade för dem att han hadevar 
en olycka och det var för den delen , som jag alltid 
vädjade .

De satte mig stängd väntar på utredning , som kallas 
säkerhetssektionenav judar Valley , ring antagning .Men 
han var villig att gå med på min avhandling som verkligen 
var en olycka , kunde inte erkänna att det var en ofrivillig 
handling , skulle ha förlorat .Så jag var tvungen att 
basera mig i den meningen att de ville ta fram denna tes , 
det måste finnas en motsättning mellan vakterna .Vakten 
anfölls mjölk , men han också skrev aldrig att jag 
verkligen slå dig , som gjorde deltagandet var den andra 
vakten , som hade tagit dit en pojke som var i skyddet , 
hade han gått till sjukstugan också är rutin ,är den 
tillbakadragna skydd , måste åtföljas av vakter , faktiskt 
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jag vet att han såg vad jag gjorde , eftersom han 
bevittnade allt, så det var han som gjorde mig 
deltagandet vara en disciplinär påföljd som tog mig till 
domstol också.

Men den dagen han hördes i det offentliga ämbetet , fick 
jag veta att han hade åtalats för en påstådd misshandel 
på vakt mjölk , men som följde mig den dagen var oliv 
vakt, historien om denna vakta mig , var en vänskap 
somskapas inom kedjan , gick en kurs i 
kontorsapplikationer på IT-sidan , hade en monitor som 
heter lina , föll jag kär i den oavsiktligt och detta skydd , 
oliv , gillade henne också och tog bort det.Han visste att 
jag gillade henne och hon gillade mig , så det började där 
slips , vann mig vänskap , kunde ha talat illa om mig för 
att vilja hålla fast vid det , började prata med mig längre , 
och han lyssnar påmina uttalanden i det offentliga 
ämbetet , och han skrev ner allt jag hade sagt , höll tesen 
att det var en olycka , eftersom jag aldrig skulle ha trott 
det skulle hjälpa mig vakta , fick gilla mig efter det var 
stopp monsanto, en kedja som byggdes en gemensam 
fängelse i högst fängelse säkerhet , var där i maj 2007 att 
kedjan invigdes dock gick till Monsanto genom att behöva 
vänta på rättegången , var en komplicerad kedja görs till 
hus terrorister, mer våldsbrott , kriminella organisationer 
, vi alltid sett konstant eftersom vi lever i ett strängare 
system , det vill säga principen fångarna var alla 
handbojor lämna cellen hade bara en speltid om dagen 
.Men jag gick bara dit i maj 2008 tog också med detta 
system att länge stängda i cellen , men jag inte längre 
plockade upp handbojorna redan plockat upp en regim 
som inte är öppen , men vi hade andra yrken , vi hade 
fotboll,handboll och gym , kunde vi besöka biblioteket 
också, men var vävt , var inte allt på samma dag .
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Jag svarar och gick tillbaka för att försvara samma tes , 
men när jag kom ut för van att köra mig till rättssalen , 
jag ser att vakten mjölken , var offret tillsammans med 
oliv vakt och var långt ifrån att föreställa som skulle ha en 
härlig överraskning när jag börjadehöra vittnesmål guard 
mjölk , hör tesen att jag hade försvarat när jag frågade 
åklagaren och det var då jag kände oliv vakten hade 
hjälpt mig .Domstolen hävdade också att de inte var 
övertygade om att det verkligen var en olycka , men 
gjorde vad den var skyldig att , och inga bevis för 
motsatsen , ingen kan bli dömd .Jag frikändes och min 
advokat var utmärkt också, som hade varit i väntan på 
rättegång i hög säkerhet fängelse monsanto , gjorde mig 
en översyn , jag saknade exakt två månader kvar fri och 
överfört mig till ipAv Alcoentre , hade där sista i denna 
kedja , hade en transport som följde flera fordringar som 
jag hade gjort i kedjan är en kedja av öppna system som 
kallas fängelsekoloniav mig saknas två månader de 
skickade mig tillbaka tilldär, för att gå ut på gatan , jag 
lämnade .

Som min vilja var fantastiskt att vara i ett öppet fängelse 
kedja , eftersom det tog mig ett och ett halvt år 
monsanto och fler yrken som vi har finns det ett mycket 
slutet system .

Svårt att övervinna , även jag som hade lång erfarenhet 
inom dessa fängelser hus och det var då jag tappade i 
monsanto heroin , var det omöjligt att gå dit eftersom 
läkemedlet inte in livsmedel eller något som var ute vid 
besöket hade ett glas som intetillåtet fysisk kontakt , men 
alltid berättade om allt det onda som hände mig hade en 
förmån sluta heroinmissbruk .

*** *** Stängning
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Pink Floyd - vi och dom

" Vi och dom

Och efter allt vi är bara vanliga män

Jag och du

Gud vet

Det är inte vad vi skulle välja att vidarebefordra ropade 
han bakifrån och fram rang dog

Och den allmänna satt och linjerna på kartan flyttas från 
sida till sida svart och blå

Och vem vet vilken som är vilken och vem som är vem

Upp och ner

Och i slutändan är det bara runt 'n rundan har du inte 
hört att det är en kamp om ord affischen bäraren grät

Lyssna son , sade mannen med pistolen

Det finns utrymme för dig inne

" Jag menar , de är inte döda ya , så om du ger dem en 
snabb kort, skarp , chock , kommer de inte att göra det 
igen .Gräv det ?Jag menar att han slipper lindrigare 
undan för jag skulle har gett honom stryk - jag bara 
träffade honom en gång !Det var bara en skillnad

Av yttrandet , men egentligen ... jag menar bra sätt 
kostnaden inte någonting gör de , va ? "

Ner och ut

Det kan inte hjälpas que det finns en hel del av det om

Med , utan

Och vem kommer förneka det är vad striderna handlar 
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om ?

Ur vägen

Det är en hektisk dag

Jag har saker på mitt sinne för brist på priset på te och en 
del "

Den gamle mannen dog

Copyright © rosa Floyd

Fragment

Fragment I

Länkade och exponeras i den frusna norr ett gammalt 
lakan som väntar på att krypa en bränd apelsin ljusa 
toner en uppvärmd filt som den glömda själ som kräver 
och tolererar kallt elektrifiera en lös minne , inte på fiktiva 
och existentiella , ljud utbrederden varma lös själv tid 
rytm invadera mig och utforska utan värme en het kyla 
värld , var stämningen inte samma bollen rullar in i ett 
hörn en lutande punkt under havets yta , inuti den 
brännande magma till djungelnatt utforska och imponera 
den fantastiska fritid och har inget annat sätt att säga att 
det är ord, ord varmt eller för kallt , gillar verkligen kalla 
dystra lik, är evigt kall en varm dröm om en fjäder och en 
dal en flod utan skratt hoppstympade väntar på att hitta 
och visa vad undslipper och anspelar skapa långsamt och 
visar att endast trott utan distans och med rätt ekvation 
diskuterar alla varma het fråga , även brännhet gitarr ljud 
som vibrerar sitsen kultur som är född dess frukter och 
mer eller mindre listiga utan ångra lösa situationen nu 
existentiellt stoppas , påverkas av sjuklighet av ord som 
förmedlar dövhet av tystnad , sade mer vård till vård som 
är väcker misstanke om det osagt meneffektivt överförd 
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riktning och skrift .Hela sanningen är att det finns sanning 
mellan tanke och handling sätt att hitta igenom de 
beteenden som genererar trick och manövrar föraren 
själv , och se överlämnas till en illusion av meningslös ord 
men med rätta sagt , men det är otroligt alltformuläret 
har en underliggande handling till ren olycka olämpliga se 
växa och vet vad man ska göra en situation som saknar 
någon känsla av sin egen beskrivning , syn eller känsla , 
säger vi ofta att vi inte tänka och se vad som är kunskap 
och lära avoch andra tecken på samma eller liknande eller 
i form av tillägg här är ett exempel på uppdrag varje 
abstrakta formkänsla var inte realistisk i sin sannings 
närvarande som en enhet , men enat splittrade en värld 
som liknar och som alltid har vi likhetenmen inte hans 
jämlike det kan finnas en anledning bakgrund och 
förlorade i sin egen alienation , här är ett tecken genom 
att vara och känna värmevallningar som kommer från 
samma insida kan se ut som en målare av en ramform så 
rak somarkitekt , inte den absoluta sista skälet till att på 
någon underkastelse eller underminering av fantasin hos 
en enkel verklighet som kom ut naturligt kvickhet och 
genomslag oviktigt , som bärs av framtiden att allt måste 
städa , och verkligheten i en hård förflutna omedvetetoch 
kraftigt utövas i sin grymhet upplevelsen av ett ord som 
alltid föreställer en ödslig bild här är ett ögonblick fångat 
uppmärksamheten tillhandahålls fragmenten skåda 
ansluter den medvetna att detta invaderar mig att skriva , 
allsmäktig är inte klart så rak somrader av en horisont där 
solen går ner och döljer skiktad sömn och fann sig slagen 
, men aldrig om ursäkt för att det ska bli född på nytt och 
vara lika ljus som det var det enda , kommer solen att 
hålla vår ljusa och energisk erfarenhet så omsätter igång 
där alla detaljer beskrivs till lägsta känsligheten bara att 
hända och memorera varje ord med dess innebörd och 
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förvaras i tystnad ditt tålamod , en mörk klärvoajans , 
inte projiceras , men inte minskat något rationellt instinkt 
, om jag inteinvades'm inte jag själv är byggd och 
upprätthålla pelarna som en Achilles , alltid närvarande i 
den fiktiva värld där den står , utan att någon tar heed 
dessa spioner mig är mina lov ryktbarhet , den hårda 
verkligheten i bara värmede lokomotivmotorer som gör 
detta mycket galna och djupt resa in i tunneln , kan du 
aldrig se insidan av ditt så mörkt med utgången av bilden 
och en ljus slut , väntar bara för ett slut vad som 
motiverar oss ochdriver oss och en okrossbar kraft något 
så fascináveis   som ingenting tillförlitliga , svårt att veta 
och aldrig lära var en bana som är brutet men , 
återvänder för att bilda webben , det var tufft och som en 
olycka i historien , det fanns en djup skottsom dödade 
honom i tidig ålder , den underliggande hat men aldrig 
likgiltig för någon eller ditt sinne eller något folk , så på 
ett intelligent sätt berättade för alla att vi alla våra 
summan , och kommer mer olika och liknande lika 
människor ,till sin ursprungliga karaktär , i själva verket 
finns det en docka av en handling och den del som 
representerar en resa vilse i rymden bokstäverna konsten 
att skapa utrymme kommer att äga död oavsett slutpunkt 
, kulmen var aldrig slut , det dör förvi aldrig råkar bara 
händer med dem som känner oss när vi dör och aldrig 
veta att det var ett ord som hade något slut , men enkel 
och genial lite knepigt eftersom räven som vill mata från 
en enorm hunger än är att lära , och alltid vill veta mer 
,då denna källa till livslängd , vet aldrig vad som händer , 
och även förra klättrare räddades och flyttade tro hans 
berg , och gränserna är bara början på en klippa en 
ungdoms attityd , uppväger oavsett höjd och när vi gick 
neroch vi ser hur mycket vi redan har uppnått i att vinna 
bara veta lite mer för att vara och aldrig vill förlora och 
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allt vi kan flyga till någon punkt i allt faller eftersom de lär 
sig att flyga och tänka allt , men alla fragment är ord , 
idéer ,och tankar .Djupt vatten så djupt konsten att lura 
anspelar på ett ämne inte säker havsluften och visas som 
genom ett troll energi av lätthet och sentimental 
embebecido och ternurento lite mer ett tillägg som 
kommer från en omisskännlig ögonblick och aldrig 
oövervinnerlig eftersomhans seger var alltid hans 
nederlag och som mer lärt bara vara en förlorare 
ytterligare en kamp där inget säger och känner glid 
smaken av honom som gav segern , för det är nog för att 
lära sig och lära sig att leva med allt som förkastar oss.

Il-fragment

Layered , sjunkit i fjärran ett trapphus gnissla metallen 
steg en rengöringstrasa, en hink på golvet , kvadrat 
marmor , väggarna tillsammans i fyra , en droppe för 
droppe faller och djup , något, väcker någongolv svagt 
ljus , hjälplös , man täppa till ytan en strimma av ljus 
med skuggeffekt , reflecti- av glaset ett ansikte , en titt 
på den splitter , en dykning , vrak , växande boj som 
räddade mig från kvävning , galet ,flydde och förlorade 
mellan stjärnor och den tomma avgrund av dygd i termer 
av attityd , i tidens fullbordan lidande och bli , innan 
rädsla, sedan ut pianot på vägen härkomst flyger tjära 
pianot var på golvet och sedan röra det första ljudet ,den 
första bilden ljudet av djupa eko tomheten i en fin 
simning i vatten , äntligen hoppa obligations mo rörelse 
och allt som andas och släpas efter en desvaneceste 
illusion , var annorlunda för en stund i en ocean av 
profundez ,vätska och salt skriva utan färg ritar , var 
skådespelare i showen kulminerar parti en gåva som gör 
mig glad , pyjamas i sängen , en säng hällde brusande 
och annorlunda , det var en bild utan landskap, allt 
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inandning , förändringav perception , var och 
transmutation uppenbara , inga tårar , inga linjer , inga 
regler utan något saknas allt som allt , en historia som 
inte växer inte visas , knappast talar och är bundna , 
sanning , kedjor och lås på alla sidoren slangbella , ett 
mål och är upp förbluffad som en pil utan räckvidd , knyt 
en knut en skriftlig spillts , inkontinent , en suddig skrift , 
aldrig av, allt han såg ville och som alltid har velat ha , 
och i bakgrunden skulle inteav en varelse , skärning och 
rullade grov skägg , en mustasch , hår , ett plus ett av 
varje yta , en touch av var insolvent sin synd , hans 
tidlöshet hittills och endast och endast en trasa skåda 
totaler

den förlängdes sedan i sand , jord såg och levde , ända 
sedan tiden för dyket , all stolthet glöder och ned till 
botten av en värld ser en enkel sång , göra det i 
tillfredsställelse plötsligt ett slag , en vision, vi alla lever 
verklighet en annan föraning något skulle hända och 
skulle lyckas spasm befriad och vaken för att känna och 
ett brev från en aldrig perfekt sonett av en fristående rim 
, sprang en mening som fasen , sådär vi inte skulle gå ut 
och där vi var utan att ange , i linje med den mystiska 
försvinnande ett pulver i smutsen en verklig punkt i all 
fantasi illusion sedan explodera kometen , och denna 
planet lever inte alltid skitsnack med en misstänkt intriger 
bas monteradesplanen inte avbryta sedan absorberas 
höra en röst , och tjut av vargen brevet är historia , 
perfektion förstörelse fanns i en raket stjärniga strand så 
konstigt vad som hade sagts och börja ner för trappan på 
språngden tomma en droppe av ett steg , då metall räcke 
var automatisk och endast en fot på floden , barfota och 
kall , allt som inte verkar vara allt försvinner och 
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försvinner .Alla universella är som det är , då endast ett 
språk , en mun öppnas av törstig nöje att skåda kyssa dig 
kyssa och lust , en tugga av ditt utseende när du är på 
resa i båten dra över och göra med faktiskt en sak som 
inteär overkligt men en gissning , petiz näsan en varm 
känsla , och flyger och erövra Pluto , hennes hjärta en 
sten i dammen ett separat liv ett porträtt inte alltid 
fotograferat skåda galenskap skulle ha en sanity var till 
den punkt däralla skapade och en lös kyss väntar på att 
hålla, med en kraft på bara existera med en övertygelse , 
alltid bunden till sitt hjärta , att en vilja pumpa och ett 
flöde föreställer strömmen i lådan var fyra väggar ochen 
blick av en glödtråd utan anledning som väntar på att 
belysa den kraft , som inte är rädd , inte vinner eller 
förlorar , är viljan att skapa och vaga havet med en 
pensel för att måla hela alfabetet med varje färg , dess 
stavelse ochstyrka , som kulminerade på humör att gå 
och gå och låt dig gå, särskilt för att bygga ett slott i sten 
under vattenfallet och floden i kedjan ta allt framför, ovan 
hade något i åtanke , skiljer sig mycket från lika och en 
enkel berättelse om resor, ljudet av virtuositet som inte 
syns men sprider sedan klättrade en annan ringt upp för 
stegen gick ändå tillbaka i förväg av ett steg och en 
svävande och endast en försöker klättra varje steg till ditt 
företag och övertygad luft föreställa pianot somkvar på 
asfalten våningen hade bara en nyckel , och det var inte 
synd eller svaranden att tro på det man alltid tror avslöja 
levande och få bara ett ögonblick av doftande heta 
landskapet på havet glans ser du att älska i min dykning 
,varit min float min båt sjönk i tvättade duken som rengör 
pianot monterad på ett vardagsrum där ingen ville vara 
och jag ville bara där sedan in dörren var av allt och 
aldrig föreställa fördjupa , var en önskanatt ha dig i en 
slinga hjärtat och ditt par , allt det pumpa och sedan den 
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turbulenta , är mindre förnuftigt och i bombningen av 
lagen var redan händelse av krig för fred allt tillsammans 
med olika mening en från språng och expandera vad som 
visade ochefter fågeln sjunga och läcker bara idag lärt sin 
musik i texterna , alla sorterade utan samordnad 
uppgiften var att föra och avsluta rädsla inte tro och 
slutligen inte tillbaka denna resa hela vägen var redan 
djupt droppe på taket , fönstretglänt och kallt , i mörkret 
av en handling av ett faktum , aldrig hänt , men 
rapporteras och det är tänkt att uppfinnas tanke som 
dyker endast ventilera att vattnet var bara säte för din 
kyss en önskan bara till dig och spela piano del varen plan 
för att röra dig notera att du kommer att få en känsla för 
pekade ett trubbigt blad var en stark skrivning som inte 
strejka redan kände en slips i lös stjärnor natten en resa 
om framtiden som inte går , skiljer sig från det förflutna 
och nutidvar kuppen , det var bara en historia som alla 
skändats och avsluta det som var kvar av Pluto till endast 
skriva kärlek ett hjärta mellan två väggar omöjliga att 
hoppa , där ingenting borta i en öppen cirkel, en 
kvadratrektangulär en som drar åt knut , skaka av 
dammet och se pianot bara röra ditt medlidande och 
mörkt rum av en fotograferade bilden, rullfilm , små 
bilder i olika nyanser av fragment ser att du avspeglas i 
ett stycke där alltfogarna eftersom jag vill ha dig , 
återspeglas i min bild , du ensam är spegelramen.

Den gemensamma

Hur få ut av denna smärta som fördjupar och skärper 
lider av en smärtsam enda .Det var nog för en titt utan 
att döda , diskutera och varje tår droppe är upptäckten av 
en skiktad hjärta och sedan skändats uppstår aktuella 
enheter mig galen och mina handleder och kedjor runt 
impulsen att dömas till sjuka själ och mörka damm som 
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vibob - raster av sinnena och mer fysiskt ubiquitous ånga 
av denna turbulenta alienation rot själ finns i en labyrint , 
jaget du drog av den nuvarande nedsänkt apati av en 
annan dag , krossade den kedja som binder mig genom 
att släppai nästan akut ögonblick , förväntar sig alla 
allegorin om livet, transporterade idylliska stunder .

Facklan brännande , fulminará , här är en glöd och tänder 
lågan som brinner för dig min stackars hjärta , en lös häst 
väntar på att tämja njuta av allt vad jag känner , 
eftersom du känner att du känner dig , i detta oändliga 
tidsom skär med omgivande tidigare och som markerar 
något liv att leva .

Vår återförening tröskning i magi som är precis det 
utseende du och se din mammas ansikte , känslan av 
värme och ömhet all bitterhet bara behöver bara höja mig 
att leva och alltid upp för att se dig dö en brännande 
rörelse läpparnasinnlighet , en transparent lycka som en 
kram innebörd som väntar på att levas it av en stark 
union särskilt väl att önska er , strävar efter att vara så 
glad som en petiz en rot sått , vårdas och stärkt vänskap 
är den ädlaste av kärlekgör mitt hjärta slå din takt.

Fadern var en al far det magiska ögonblicket av större 
lärande någonsin hoppas större kärlek för att ha en större 
kärlek barn bara älskar barn mor är jätte alltid 
uppmärksam och intelligent far och son min son 
exploderar mig med glädje känsla ,känslor, ömhet, kärlek 
och tillgivenhet , är en kraft som anspelar oss för evig 
glädje , vilja tillgivenhet , dela, undervisning lektion och 
på grund av både överfyllda med glädje till det som vi 
strävar efter att vara evigt ung lärling i nybörjare 
far.Menade du att älska dig , jag känner dig , eftersom 
varje ögonblick av ångest en fråga och bara lite för att jag 
fascinas .Din ljusstyrka är för mig alltid en extatisk bild i 
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en ram där de två cabemos , men du är alltid den 
vackraste .Borta kom den enkla soluppgång till bara tror 
att du fyller som jag berika , är du galen sanna ömhet

Riv

En dag hade han en tår skulle sätta i ditt ansikte för inga 
fler chorares

Dröm ville intensivt dyk vaknade mitt i havet från en 
sömn som kommer att pågå år trådarna , drömmaren 
sömngångare , en natt av själ att siffran skugg invaderar 
och i skymningen väcker mörkret av ren och rå illusion , 
desto mer eviga kölvattnetoch se vad det djup sömn en 
dag där - för att vakna upp och tror på myten om den 
alltid drömma att nå och uppnå precis en annan bit , vara 
en oändlig linje med din streck ...

par

Ville ha en kyss en fridfull sömn som bedövar oss och 
önskar mer kanske inte veta det söta i dig och du säger 
goda ord och uppdatera misshandeln av en skakning på 
ett hjärta du tror att du tight , sammanflätade och aldrig 
obundetjag är en ström i venerna som ditt hjärta 
pumps'm en fläkt med lätthet och tydlighet aldrig rytmiskt 
lidande eller ond beating'm som regn vatten och sten i 
sand'm din, en som inte lossnar lätt och smaka dig utan 
att dubevisar här är jag hälften på jakt efter sin ficka en 
skiktad boot obunden väntar på att knyta och en slips 
som aldrig ångra att du är skon för mitt par har jag som 
kärlek .

Livslängd

I den eviga hålla det där går ner och då finns det inget 
sätt att bekämpa den, runt det eller manipulera det är 
terror dissidenten burble och kulminerar i en punkt slår 
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huvudet på skapelsen , fantasi eller bara måla en 
blomstrande spår av gröntonen och att tonen grab liv att 
leva och blomstra , här är versionen du alltid velat påpeka 
, lever intensivt

kärlek

Se snabbt hittar viljan att vunnit det går och kraschar i 
salta hav stenar och guldpläterade djup och Layered 
skåda montrar

Kylan som kommer in i fredliga simning och abstraherade 
jag fann mig själv involverad i vattenkällan att komma till 
väst passagen till den andra sidan ingenting är svårt bara 
aldrig trampa samma steg och förskott gör ditt hjärta 
spela musik som samtal till du vind, hav och land för att 
vinna tillräckligt för att älska .

Vägg

Om det skulle hända skulle inte veta blåser kallt , skumpa 
kylda vanhelgat sinnet , och sålde själen , den rena vapen 
utan sentimentalitet sätt knuten till ett organ som ska 
hallucinera och bli aldrig komma , eftersom själen inte 
svika , ränte superiorizamen det är rent då som tydligt 
exponerar en sluten cirkel, glänt medel för att med 
underkuvande och illusionen uppstår oändlighet åska och 
allt stannar när ljusstyrkan på effekten men sjukdomen 
av anden dessa behov av kroppen ochmedvetet störtar 
oss i avgrunden av sitt eget väsen och leviten , och 
kvarstår som en bilaga som stör de stämningar och 
sjukdomen av anden är en tumör uthärdat smärta och hur 
vårdslöst att effekten och påverkan på vem som är meter 
bort och promenad är detförsamlade i själen, anden , 
kroppen grupperade i boende där allt destabiliserande 
faktorer eller på grund av att kroppen inte kan stå ut med 
att sår ålder eller sjukdomar i krämpor och sedan denna 
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anda av själv och själviskhet kommer till vår vilja , men 
störsjäl och i detta höjdpunkten av tänkande verkar på 
den anda skadad och överskridande ren , stark hårt som 
en vägg inte kan hoppa .

Tänk

En vätska hälls fantasi , ett slag av fascination en 
nedsänkt galenskap och djup stöder godo genom harmoni 
balkar och en magisk invaderar kroppen och penetrerar 
det omedvetna medvetet av världen av framträdanden 
skåda levande blir skönheten i en ren andetag 
ochoändlighet blir synlig gräns mellan ord och expanderar 
känslor och agera utan att tänka ändra din sak att tänka 
och föreställa någonsin undrat superiorize väsendet , 
tänka och agera för att ändra .

Vänskap

Twilight i skymningen se alla händer på härbärget bort 
från den imaginära fienden , skulle striden korsa en 
vapenvila med sinnesfrid , vrida lugnet , var natten faller , 
och jag började känna att touch som känner den mjuka 
huden kommeroch tidlösa energin ren vänskap starkare 
gest av kärlek än någon lidelse eller kärlek och vad boet 
bara att trycka på en tumme och bara föreställa mig hur 
det kändes och tillbringade den kedja av all energi .

Lär

Bländad och fascinerad av utspilld saft , för övrigt 
verkligen dyster eller förolämpad men sitter i en 
beredskap , utan minsta känsla av minimalism hjul se, 
hela staden , så förvirrad eller missförstådd vet inte om 
det beslutades , men det hela är vettigt inär det enkla 
nöjet att skriva till dig att begära krävs inte när det 
händer rester försvinner och allt kändes och såg , men 
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titta bara , läsa och skriva tolka, assimilera lärande och 
undervisning transporter , skåda andningen växer med 
vinden ,och sedan försvinna , flygande 7 haven poisando 
sagt av nämnda skåda störtade , fördjupades , någon vän 
av vän som vän och odelbar men inte syns var en varning 
, en tanke av talang som flyger körningar, körningar och 
föreställ det inte finnsmen alltid bevittnar är född på nytt 
en dag var och en bara tänker eftersom redan i dag , nu 
är framtiden och den hårda skrivande från att njuta en 
enkel uppvärmning och framför allt skapa och föreställa 
sig och återskapa igen och tillbaka på plats genom vilket 
aldrighade lämnat det , men en gång där , redan tittar på 
klockan lämpligen presentera aktuella och bevittnat fakta 
, servas och en unik känsla av glädje som kommer med 
smältan och så normalt mörkare så vanligt , och bara 
denupp tidigt och uppvaknandet och den mörka och ljusa 
magiska natten och pragmatiskt var svävande och ro en 
båt med en norr , en gäll och skimrande kursen var hon , 
som en punkt , med retur och ett hav så svårt att 
föreställa sig var enormoch enorma raseri haven så att 
detta tar upp den illegala resan utan värd var en fyrkantig 
boll en triangel omvänd som en pyramid av en sarkofag i 
sinnet ogenomtränglig själ ... som en bortglömd levande, 
gå på platsen en bild av ett löv som inte torkar, dess till 
pennan och skrivandet av vår planet varje antenn , 
satellit eller enda tråd som håller kontakt med andra 
planet och reste träd de födda grenar och blommor 
Trädgårdsmästare lysande hela dagen är som en glöd 
iMoonlight skulle hända och sedan en annan hopp , plus 
ett språng för att se ett barn föds och särskilt titta honom 
växa och lära och lära allt du ser och förvandlade 
handling , att barnets språk är mjuk hud höghet barnen i 
förhållande tillföräldrar och lärare på grund av den dubbla 
observatörs tyst medgivande av lärande och att lära sig 
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och känna som en tvilling som har ett par där ömsesidigt 
lärande är mycket mitt och din utmaning kommer att 
växa och du alltid lära sig och vet mycket live.

Jag känner en lidande som hindrar mig att se som att 
vara riktigt med gott uppförande men alltid som en 
sorglig clown'm falska leende , inne i glädjen inte 
överensstämmer med utsidan känner en flottör som gör 
mig ur den normala skulle vara att resa och vistas på en 
punktdär dista egen syn på känner en avgrundsdjup kliv , 
onaturliga fenomen utan som ett djur känns det vilda 
grymhet och hastighet , startar kvarka och dödar som en 
medfödd kraft predestinate att misslyckas på tiden och i 
förväg och på en resa utan spår ärimage upprörande , 
hatiskt och syndigt faktiskt skåda en ed i höjd himlen 
temperatur , kommer den glada och serene färska 
ringblomma som säger stopp , blomstrar och växer , 
denna våldsamma våg är bara en dålig tid all grymhet 
som ska kulminerat och förbättrasplötsligt låta något eller 
ingenting stör och renaste fart berättar gör luften buller 
och få dig att tro jag kommer vinna allt utan rädsla , utan 
att någonsin lära sig att inte leva med den fälla som hatar 
du besitter intedu , i ditt mänskliga jag ser att goda 
gärningar kommer att göra dig stjärnan på jorden att 
släppa moppen begära att touch pianot eftersom jag har 
en plan som vi kommer aldrig att få till start förhindrar 
utför dig och flyger plan och flyger över åskmoln ären 
multifaktoriell tillstånd som gör oss i regnet hjärtskärande 
anbud och fuktig jord fridfull ansikte läsning verkar ha en 
gissning utan en arkitektur ingenjörs i dess makt , 
anspelar på den fantastiska, realistiska ouppnåeliga , 
eftersom vi har alla de befogenheter som vi tror , framför 
allt hadeen mörk omgivande glas men absolut 
genomskinliga rökt toner värden är som blommorna 
måste vattna dem hela tiden och vad som är fröet växer i 
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sinnet skilja sig från den samma som vi alla har instinkter 
och grymhet själva människans själ förutom lämplig 
dryckmagi är den branta tunneln där man ser posten en 
ljus och vars ände är urspårning av ett bottenlöst hål allt 
vi har rena beslagtas och avrättades .

Se, vinner ingen i deras värld tunneln passerar levande 
ljus input och lyser vägen eftersom det vi har är livlina 
och som ska bedrivas .

Kärlek lidit djup kärlek kändes också glömt den nedre 
halvan förlorade ångrat sig och levde .

Mask bor i slutändan hur man avslutar och O , se, absolut 
ingenting så säker som att ha något mer osäkra insats en 
liten och kontinuerlig linje av en gräns som inte förutser 
oändliga , så linjerna har två poängsoluppgången och den 
enda oändligt enbart inför döden kommer långsamt som 
ett andetag allt kändes , bara för att de aldrig såg ett 
annat ansikte men för att maskera den mörka .

Minne

För dig lidit för dig kände älskat dig med dig levde aldrig 
älskat en annan som kysste i du såg i dig komma in i den 
kärlek som alltid kommer att minnas aldrig känt så 
mycket lidande inget mer villiga att dö för dig genom mig 
för dig skrev för så att jag led och dog och aldrigför du 
någonsin bara kände förlorat .

Lover i ett givet ögonblick verkade länge bara en dag bort 
från kärleken till någon redan älskare .

Reflektioner

Väntar på något född i spegeln är jag och min reflektion 
speglar hur bra och inte bara dess image även denna 
enkla reflektion utan spegel sändes .
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Klar natt på en mörk natt så tydlig som gryningen där 
hörnen av din charm blivit som den sanna vissla fågeln 
som flyger och alla strävar efter frihet .

Skriva

Jag ... och det större goda som kan ha en roll och en 
penna oemotståndlig speciellt strävar bara tanken

Passing

Död !Ja, det var början på slutet i början av 
helomvändning utan bitterhet , men utan ömhet var resan 
gjorde ingen bild , och utan mod motsätter lägsta och 
högsta var dags att lämna eller stanna på denna plats , 
inbillar allt och ingentingibland han avgick , och gick till 
den extrema botten som säger inte rädd heller darra 
resan har returnera denna värld nedsänkt i djupet av 
skönhet som allt jag har , allt och alla, jag vill ingenting, 
för då kommer att lämna någonting tar, det är vad jag 
trodde .

Abyss'm ett stup där gapet är slutet .

Vänta och han red väl , önskar och vill hoppa , hoppa och 
rökning gick utan att rulla destinations ångest varierar 
med ålder men alltid lever i ansiosíssimo läge väntar på 
något , vill vi alltid något, allt i oss står som villigt 
ofrivilligt.

Stege

Jag satt equacionei , men resultatet var inte nära den 
förväntade , ner för trapporna och hissen mellan ljus och 
mörker och skärpning skåda han gärna andra manöver 
där som gick upp och sakta härstammade aldrig falla .

HUVUDKONTOR
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En tår , en intuition eller förstörelse , är den tanken 
vacker en drink från matsalen kylskåpet och ta med till 
den lokala högkvarter och allt blir mätta och magnifika 
existens.

Ovilliga att sluta , slutar så hon är lyssna till orden bortom 
såg denna skrämmande som vinnare återigen inte vill gå 
och därför är jag och jag är kort

Sol

Vad hände kände ledsen över gryningen en kostym som 
följde med nightfall livade , återupplivas och pånyttfödd 
är han den mäktiga solen.

Reborn i gardinen av rök se, där han är född utan 
pergament händelse se, det var tillfällig och plattan rör 
sig bort och bara leva ett annat liv för en bild är enkel se 
varje ögonblick i hans image och pånyttfödd

Ser parfym , doften av vansinne , galenskap tortyr tanke 
utan alla obundna släkting , ett hjärta föräldralös , 
smärtan av en kärlek av så många andra som gör ont 
utseendet och dödar lusten och längtan leder bara ett 
ögonblick endenna gång från din tanke , förmodligen alla 
existerar inte bara som dygdiga bild men på grund av 
utseende eller konditionera sinnet dör inte vid tiden för 
alla fysiska existens och plötsligt allt slocknar , eller kan 
leda .

Living döende

Mellan liv och död ?Ouch!Förlåtelse , placeras ?Uppenbara 
, som aldrig dödat ?Alla har kvar att leva en stund .Allt 
utan undantag så snart dödlig tror att vi kommer att dö 
snart och då vi lever är så , den kontradiktoriska löjligt

Leaver
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Käre vän ... Jag skriver för långt ... du var borta ... min 
lilla vän ... ikväll min själ gråter för dig ... !Ta mitt hjärta 
en chans ... förlåt mig min vän ... min frihet away ... 
förlorade i himlen ... Du togs ... return'sa njutning ... så 
tyst ... Tystnad , halvvägs till som dog ... Vore förlåtna ... 
sista ordet ...

Brutna

Om avdunsta mig min själ , skulle ingenting förbli hemliga 
plus skräp , omedveten om fantasy .Framkom en 
subversion flyter sysslolöshet annan stund , särskilt .

vara

Ett ljud , en mun hjärta , en lätt beröring , en färg en 
dröm att njuta av en stund , desperat unik och inspirerad 
från en skärpa utan distans utan begränsning skära kamp 
, bortom fantasin som chick blodbild avröd och 
inflammerad av en känsla smärta, det har inte ett pussel , 
men en verklighet , en vision .När den andra fick 
tillsammans och vi tror som en godkännare och 
uppmuntra utseendet på en tillvaro , uppblandat , 
omvänd och speglas .

Av alla ont jag känner att jag tillhör någon utan rädsla 
medkänsla , galet , känslokalla och ren själ utan en 
aktuell nod , men sammanflätade , och enat , enkelriktad 
, en sista vilja och har, ochi slutet ingenting vara ...

Frånvaro

Om kontakten och se din värld skulle vara oren , utan en 
stum anslagskänslighet , åtminstonetror att någon 
överträffar min verklighet .Min sorg är enkelt som alla 
lycka uppnås som ouppnåeligt .Genom magi , utan ironi i 
en dag du säger , röra mig känna , hur du ser på mig och 
se vem jag är och inte vad jag kommer att vara bredvid 
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dig .En brinnande tändsticka brännande smärta i mig som 
slutar när alla brinna .Aldrig tog du , förresten i dig 
kommer att säga att du lider eftersom du aldrig lämnat 
honom och vet att älskade dig och alltid kommer att älska 
dig ...

 figuren

Jag älskar dig oftare än de som mitt hjärta kan slå ...

Jag andas ut | du inspirera dig | samma luft | älska

Jag är alla färger att måla din värld ...

  För mig , för dig och för dem som gillar mig

En dag

Planterade en rot i mitt hjärta idag , detta träd

Det kallas kärlek för evigt liv kan rivas eftersom han bor 
inom mig

Transformator

Glänsande maktbalans som omvandlar verkligheten .

Elskåp styr positionerna och destinationer universell makt 
.

Solljus

Lyser tarmarna

Skymma det jordiska natur .

Ljuskälla faller som droppar på marken att källan till liv 
och ljus .

Lighthouse

Ständigt söker vridbart rörelse av abnormitet.
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elchock

Noisy nerver blinkar med hjärta elstöt .

elektromagnetiska vågor

Kom och gå vågformerna tankar runt cirkeln av vågorna .

Elektricitet

Går genom min kropp denna ström som leder mig till 
kretsen vågen

elektrisk puls

Jag skakas av elektriska impulser cirkulerande läge .

Sanningens ljus

Intensivt lyser sanningen när upptäcktes av impuls .

Blackout

Callan är plågas av röster ljusa känslan av att vara .

Levande ljus

Lyser i smärta

Samlat det smälta vaxet .

Elektriska dörrar

Öppna försiktigt röra , men stänger inte tid att öppna .

Motorcykel motorsåg

Skär med vibrerande hatar rötter mörk energi .

electrocuted

Elektrisitet i ljusa rök rensar minnet .

Elektro turbulens
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Svärma de turbulenta oändliga electromagnetismos 
sinnen .

Ray elektrifierande

Som en elektrifierande energi stråle som paralyserar 
sinnet .

Diabolical lampor

Varje varelse har en djävulsk elektrifierande blinkar.

Blinkande

Blinkande lampor som plågar mig

Passagen av den obrutna kedjan.

Dim ljus

Ogenomskinlig lampor lyser besynnerliga varelser i svagt 
ljus .

elektrisk tråd

Trådar löper genom mig kropp vibrerande energi .

10 elektrisk krets

Subo och avancemang i den 10: e kretsen och det finns 
ett oför strömavbrott .

elektrisk falla

Electric föll på orden i extas och känslor .

Ljus snitt

Skarpa och ljusa ekon ,

Shining ljus greppa röst bryta .

blixt Mörk
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Blinkar skymma de vandrande varelser med okulär 
läggning .

Fluorescens

Bloom och faller varken åska i alla riktningar och 
betydelser .

" Ofusculência "

Piercing blixtskuggaannans nöje förnimmelser och 
utseende.

incandescence

Korsande bågar djupt i din själ som håller elektroden -
dynamiska och glödande chocker .

Electrocutáveis

Som en ledtråd hamra mig motsägelser av känslor som 
kräver en stark och beslutsam ljus .

skymning frånvaro

Linda mig försiktigt i höga ljus av min varelse försiktigt 
glädja med blixtar .

Reminiscence

Absorberad överenskommelse om en ljus dag , jag 
förbereder att komma ut ur mörkret och kraften i ljuset , 
kommer att distribuera kraft och energi för hela constelar 
samhället .

hotfullt ljus

Hota dessa konvalescens lampor som plågar oss och låt 
förutse faran .

Nattlampa
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Detta ljus som följer dig i idylliska stunder och inte 
konfrontera skrämmer dig i hemlighet .

Rött ljus

Den intensiva röda ljus och blockerar accelerator nerver .

Chock

Zarpares chock och föroreningar sinnen utan impulser upp 
utbredda .

Företag Ljus

Belyst vad som inte händer och varken företaget känns 
lätt .

åska

Åska slipa och splittras hungriga ljud av njutning .

kraftfull ljus

Kraftfulla lampor fördöma andras liv till utbildning av 
röster

strålar

Hur kraftfull och lacerating strålar som skär omöjliga att 
knyta banden .

Dim ljus

Överskuggas medvetenhet om att tränga skrymmande 
ljusstrålar .

starkt ljus

Intensivt belysa dimmor svart ljus

kosmisk ljus

Som ett penetrerande och djupa kosmos som lindrar 
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glömska av själen .

Ström av ljus

Den helande kraften i ljuset lyser mig anledningen trådar i 
förhuden av förtvivlan , jag är tacksam .Detta ljus 
guidade mig i riktning mot nuvarande extas av vardagen , 
upplyst mig sjuk framtiden och orimligt att så ja åska upp 
slakten mig och blinkar så avskalade Dynamite dödlig 
njutning .

Så ja botas med ljus och rörelse det botade mig och 
lämnade kalori tarmar stringens och noggrannhet .Jag vet 
inte om det här ljuset tänds mig förra eftersom jag är 
rädd att hon inte har någon ljus run energi .Därför finns 
det två poler , energi ytterligheter två .Och jag slogs av 
det positiva och helande och inte den svarta och haunting 
.Detta ljus kommer från klarhet känslor och rationalitet av 
den omedelbara och impulsiva skymning , utan övergångs 
och ogenomskinliga sinnen , inte inbäddade känslor eller 
spikas .Ljuset är starkt , intensiv och bränna alla sina 
strålar på vem motsätter sig det , gå med i ljuset , för 
sinnena .

Det blir ingen impulsiv energi och styrka , greppa den 
talang du har och styrka som en skarp blå ray och 
ventilaste av värmevallningar upplevt och inte skadlig och 
genomgripande tankar som utsätter oss som skuggor 
utan ljus som foder .Så vill jag säga att det finns ljus i dig 
och det finns åska , stormar , energi och ljus , i huvudsak 
klara ljus , och ren i sin mest primitiva form elden som 
eld som korsar oss och föder oss och ibland bränner oss, 
så är livet gjordeövergångs och motståndare lamporna 
mot mycket anledning eller känsla av energi som ger oss 
styrka och vitalitet att uthärda sin svaga chock och utan 
kraft som förebrå och hitta ursäkter orsakerna till deras 
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engagemang , det finns inget ljus utan energi och allt har 
energi ,allt har sin ljus och rörelse och ström , är att det 
är sig själv , hotfull och ofta ställer oss med konstiga 
avgifter som inte förstår att de inte är diriment inte vågar 
konflikt med annan energi men försök att släcka ditt ljus , 
men honär närvarande och hur det avslöjas infiltrerar 
sinnena syn och visar oss klarhet i tanken genom 
tystnaden i tiden, och är tyst som att härda utsikten och 
njuta av Inglorious funktionshinder som andra passerar 
negativa eller positiva energier.Men det är ett faktum att 
den ljusblå ray hotfull, men medger att energin som den 
om du vill bära och att ljusets hastighet , den omedelbara 
, den andra , den del av tiden , och tiden är ögonblicklig 
därmed blir det inga nedskärningar iram eller det mest 
löjliga beteende eftersom alla har rätt till energi , såväl 
positiva som negativa effekter .Har lacerating effekten av 
svart Faíska händer i den neutrala polen av sanity och 
galenskap bedriver den pulserande energi och hungriga 
för njutning och celebritet , så jag råder dig att använda 
din egen energi för att nås av ljus och esbaterá en 
brinnande leende som aska ,tagen värme , men desperata 
när rörs .Av en annan kvadrant har Blue Ray med ostörd 
tanken på jul och betonade träd ljus som leder oss till 
distraktion .Blue Ray vet sin väg , riktning, vägledning 
och dom har att rama energi och fotoner , eventuella 
kortslutningar , men levande och impulsiv alltid färdas 
med ljusets hastighet , men inte Blue Ray .Det är denna 
övergång energi genom pragmatiska energi men inte 
översvallande obstruktiv som hindrar oss från att leva 
skärmdumpen , åskan uppståndelse och tydligt påverkar 
ljudvågen som producerar ljudshastigheter men inte lika 
kraftfullt inför .Som en direkt konfrontation och 
överväldigad av ljusa människor tjockna de 
ogenomskinliga lampor som förvränger vad som är 
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verkligt och verkar overkligt , men det fiktiva lampor är 
det också kraften i fantasin ljuset .

 Blue Ray

Rasande Blue Ray invaderar mig vara flammande energi 
som flödar i de smutsiga porer fördomar och intolerans 
som denna blåa blixtar kommer att slå .

Laserljus

Denna laserljus genomträngande och osynligt tränger till 
det osedda och obemärkt .Det är en psykisk och master 
ljus i antaganden orelaterade till korsningen egna 
psykiska .Oansenliga och ofarliga orsaker genom sin 
stråle sug av tankar och förutfattade meningar med gift 
för att äga gift och dess motgift .

Tak ljus

Denna rök genomsyrar mot bakgrund av de hemliga mind 
trasor minnen ogjort i lösa huvuden riktning och åtgärder, 
åtgärder som motor som kyler steget att desperata 
tanken på långsam och okoordinerade massificador gare 
.Piercing i fritiden är entusiastisk och distribuerar hjärnan 
och spännande lampor Deambulante elnätet stimuli .

Dessa minnen som är lysande på vinden för evigt och 
vissa är alltid öppna eller stängda i kistor .

Blixtnedslag

Värme och mörknar och blir orörlig och tyst , men 
utbudet och buller när det händer är andfådd och 
överväldigande som infekterar på modet att leva och vara 
närvarande bland annat lampor och belysning eller ens 
enkla men slående flyktig mörker suckar och brytermer 
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elektrifierande tystnader .Denna blixt rensar ditt samvete 
märkt genom att utfärda vältaliga och stönanden som 
förhastade åtgärder negligenciador känsla av egendom 
vara möjlighet på tiden föll en annan blixt i den här 
världen .Ljusgrå aska att dessa markerar värma de vilda 
och starka strykjärn bara misshandlade du infekterats av 
den sista ljusgrå och allestädes närvarande framtid som 
inte glömma och att uppror dig .Skär upp stundens 
ingivelse och propagerar långsamt vridande och effusively 
berätta kontrollerar dig och kastar dig in i en brunn av 
ljus som drunknar i minnet av inkontinenta ord och hälla 
din törst efter ljus .I uppror är de pyrande glöden av en 
magnetisk kropp som visselpipor och blinkar i ditt hjärta 
brinner av längtan efter något , viril och maskulin eller 
feminin och sensuell sedan , denna dubbla skymf du 
karaktär som en dubbel personlighet som inte ger ens åt 
sidan ellertill en annan.Dessa ljusgrå värme mörkret och 
oseriöst och har i sin värmeskydd för regn och slukade 
den sprids över kontinenter och tidlös utrymme .

I ljuset av glädje

Detta ljus som invaderar och ger oss insikter lyxiga och 
leder oss till otaliga njutningar deprimerande och ångest 
kemi stillasittande njutning , men inte knaprig , men 
skrivs ut i naiva främmande ansikten njutning som 
belyser varelse eller känsla eller emotion.Emotion att du 
känner glädje bländande och glänsande och lindrar 
sammandragningar kände av överskottet av njutning , 
detta överskott som omdirigerar oss till andra sinnen och 
nöjen .Födelsen av njutning utvecklar och livnär sig på 
missbruk som inte kommer att krympa och inte röra sig 
och kollidera i galen glädje förnekelse hår .

Hypnotisk ljus
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Famlande kändes i ansiktet av lätta hypnotiska vittnes 
känslor som lovar en önskan av missbruk som ljus som 
leder oss att effektivisera och tror att det finns ljus .För 
det är vi benägna utan kredit och ingen skuld , 
stillastående som hypnotiska liv transcendenta väsen som 
ägnar sig åt hypnotiska nöje källor .Laster att dessa rave 
hår och ögonbryn laddade anspråkslöshet och 
sysslolöshet .Transcendent detta ljus som leder oss till 
nya utmaningar i samma tanke i annan reaktion , att 
dessa vansinniga och rena reaktioner inför den rena viljan 
har ljuset i hans makt för att matas av den och drivs av 
lösa stenar som kommer ihop som lera iuppvärmning.

starkt ljus

Intensivt att ljuset delas mellan alieneorganrörelse och 
pendlar mellan två enkla sätt att ljusna , men utan någon 
strömförsörjningen är det fristående och förblir i sorg och 
bestörtning av systemisk hypnos som vårdar och 
utvecklar .Men medvetet är ett intensivt ljus släcks och 
själv sänder samma befogenheter av.

psychedelic åska

Psychedelic FLÄTAS IHOP i bruset av åska modiga att 
stödja och förbättra abnormitet som kommer från det 
faktum att vi omfattas av denna trovoa- den psykedeliska 
.Väl här det strålar koherent ljus utan befogenheter eller 
skalor , som skulle vara endast en förevändning för 
abnormitet av svarta åska , som placering i kassar och 
grymtar i märkligaste och djup känsla av anledning 
absorbans eftersom den slocknar , sortiment och 
flyttarutan minsta hemlighetsfull , synes värld av 
psykedeliska lampor drabbar vem det om du vill överlista 
, eller njuta av nöjen förskjuten färgas skadas av sneda 
färger stagnerande , ovilliga att skapa eller bara 
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överseende .Med andan i tanken på fragment av 
fragmente faktum är de som föreställer en annan värld , 
bort från störningar som irriterar oss som när vi repar 
ögat , eller helt enkelt blinka .Denna rörelse aliene andra 
rörelse , glöder och spraya den avlägsna och omedvetna 
sinnen på det enkla faktum att vara en upptagen eller 
hektiskt .Thunder är psykedelisk och driver bort andar 
utan dem att manifestera , eftersom det finns , är en 
parallell verklighet rykten och oförsonlighet som spöke , 
och ingen här äter bisarra personligheter och alias av 
redan existerande men det finns faktiskt.Därav allt som är 
overkligt har tidlös berättelse , men har något , rädd , 
rädd att deporterar i en horisont av 5 dimensioner, 
polígonas och linjär, men inte troligt eller ens föremål för 
någon egenskap är denna egenskap som de halvklotoch 
transcendent apoteos trodde.Inga blommor eller växer i 
trådar av abstrakta idéer till varför , ja tecken föds pulser 
någonsin sett , och dekorerade , imitationer rörelser och 
lämplighet för tillfället , men allt görs medvetna och 
minimalt beräknas.Inga beräkningar åska är verklig och 
oförutsägbar att det finns en genuin spontanitet som är 
absurt att tänka på någon annan energikälla psykedelisk 
.Slipa och slipa cheferna forna och har desvanecestes i 
gula löv och äts av bibliófagos , och utan uthållighet 
skrämma föråldrade minne och gjorde förfalskade och 
dess mått .Omgiven av mätapparatur De välkomnar de 
Abyssinians rotulantes och skratta åt åskan av abessinier 
.Mot bakgrund av det förflutna förmana till dem som bor i 
ljuset av det förflutna , de som dör av bortom invadera 
framträdande himlakroppar faktiskt hända, den 
omedelbara .Men allt är ljusa frågor , mer eller mindre 
starkt ljus , men är energistrålningsom inte är kompatibla 
med tidigare, även den tidigare aktuell när .Tidigare 
lampor därmed avger skadlig strålning , men inte 
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överskugga alla lysande och strålande ljus som vill tända 
när som helst , fart eller ögonblick .För det förflutna skär 
med nuet, ögonblicket , fart , andra eller fraktionen , men 
påverkar inte dess energi makt eller dess luminositet .Vi 
är därför alltid i tid för den kraftfulla och tydliga ljuset av 
ecstasy bäck som skär vinden i ansiktet nöjen dittills 
tagen rotationer intentioner kring nöjet att göra ljus eller 
upplyst varelse , eftersom det som räknas är säkert är 
makt ellerspänning intensiv ström som utlöser elektrisk 
impuls att genom att helt enkelt fram emot ljuset av hans 
förflutna , mindre intensivt ljus , strålning från tidigare liv 
, men det betyder inte styra principen ljuset utlöste 
ljuspulsenrörelsen omaskerade , levdeandra snapshot , 
bara ett enkelt klick och färdiga i den bittra ljus och ser 
farliga och brännande blickar av avund och hat som helt 
enkelt krypa runt ljusen i det förflutna och klamrar sig 
fast himlakroppar med strålning .Tja strålning är strålning 
och det är föroreningar , så att ingenting starkare än 
ljuset ditt ljus på den tiden , hela tiden med alla aktuella 
utan strålning , eftersom inget ljus är starkare än en 
annan , är det en fråga om strålningoch inte komma till 
mig med dessa medfödda lampor eftersom var och en har 
sin rent ljus , törstig vilja och fantasi och ren energi 
utveckling och skapande .Ljus magi som har färger i dess 
ljus , reflekterat i olika nyanser av gul sol energi .I själva 
verket finns det inte mycket ljus , finns det bara kvarleva 
och balanserad tillvaro av foci att objektifiera vad som 
inte är skyldig att visa .Så det är inte verkligt , är frukten 
av kraftfulla stråle som anspelar oss medvetna .Men 
strålar vad är medvetande ?Vad är egentligen medveten 
eller omedveten lill en barriär som sannolikt inte kommer 
att realiseras under en mycket vettigt att göra och att 
förstå att alla leds för tillfället .Detta förfall materialisera 
förutfattade barriär och säger att de är oöverstigliga 
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strömmar när i själva verket inga riktiga hinder .Allt är så 
imaginär och verkligt eller overkligt alla lever i samma 
ström av illusioner , säte för andra andar som inte 
påverkar oss i sanningen , eftersom det finns , eller för 
den delen finns det ingen barriär mellan önskan och mot 
bakgrund av det omedvetna alltid närvarande i det 
medvetna ochvad - vi förbehåller oss själva eftersom vi 
tror på kedjor , men även här finns det inga strömmar 
eller impulser , men det finns imaginära rymd himmelska 
varelser som lever som det står i ljuset av det förflutna , 
med en majoritet som beslutat att ljuset måste ha 
makteneller åtgärd , men sedan igen vilka är de att störa 
ljuset , ser ljuset inte spela noter för ljus och är att titta 
på henne .

naturligt ljus

Det är bara naturligt att detta klart och naturligt ljus , är 
det naturligt att anpassa .Avvikelser , motgång , konflikt , 
som fungerar som bara avlat ackumulator attityder och 
problem medvetna men inte så djupt som de är naturliga 
.Mellan naturligt ljus och det är minimal chock då att det 
naturliga omger oss och får oss att känna sig 
hemmastadda och ro , eftersom allt är normalt och 
naturligt .Luft , naturlig glädje som omger oss , att 
knacka och flyr och särskilt gripande , lätt beröring för de 
som gillar puffar av lätthet .

Kärnkraft ljus

Potent energikälla utstrålar oss förändras , psykologiska 
förändringar , som sedan överväga träffen med denna 
kärnkraft .Denna vibrerande ljusenergi växer starkt 
inverkan transcendenta väsen av mutationer och att 
faktiskt inte lider men som en påfågel sipprar oss 
impulser beslag och som leder oss att agera .Boost denna 
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dynamiska och tydliga explosiva strålning.Därför har vi 
höjdpunkten i deras energikraft, kommer att vara 
kärnämnensom korrigerar och komprimera omöjligt att 
obalans ljus eftersom det är symbol för kraften 
förvandling .Och ingenting är starkare än sin tur denna 
förändring som väcker oss och förbättra oss om strålning 
.

psykotropa lampor

Som genom ett trollslag eller harmoni de landar och flyta 
och slå dessa psykotropa lampor vingar som fascinerar 
oss och utbyta verkligheten vara som en bra önskan men 
förhoppningen är att ett dåligt omen när vi återvände den 
här världen , där som tidsmaskin tar oss bortden verkliga 
dimensionen och tar oss in i en värld av fantasi, overkligt 
eller nöjen .Därför finns det en tredje dimension av 
sensorisk aktivitet och mörk energi när de ses ur andra 
galna med olycksbådande verklighet till syresättning och 
flödes psykotropa lampor vinner mark i olika perspektiv 
och vällustig dimensioner och att utmärka de som 
behåller i sporadiska episoder .Ingenting motsättningar 
mellan världens realiteter eller lampor eller på grund av 
mycket natur är belysningen.

åska

Som en bitter klyfta och glänsande , infuriates åskan som 
matar land de överlevande från amórfica och öppen ljus 
.Flyktingar i himlakroppar bitterhet de visar sig 
okontrollerbar ilska potentieras av denna lava ljus och 
kraft .Burns och matar ljuset av varelse som låter 
invadera dessa negativa strömavbrott i mörker 
frånvarande av ljus och lömsk makt och som lämnar 
acalorar av magma energi åska och förstärker lyckan av 
ljus .Lycka av ljusstrålar av uncharacteristic varelser vara 
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Generator

Kärlek generator , generator eller kärlek !

Vilka bränslen inte virtuella köttslig lust , och detta 
känsloladdade länk transparent kyssa och törstig efter 
något avgörande för utvecklingen av emotionell energi 
och elektriska band .Denna generator levererar egon och 
personligheter med dolda ansikten i dagligt 
representation som i äter frukost , eller middag , eller 
vatten som matar energin i dag till dag.Inga masker eller 
lacerating tankar , enquadramo oss i verkligheten energin 
av kärlek eller kärlek elektrifiera energi och skarpa 
piercing och företrädare ser kärlek och ensamhet som 
lever matas av en kabel som aldrig stänger , en omutlig 
makten , mensant , för evigt !Alltid elektrifiera önskan att 
se törstig och lite tålamod uppfann monotonin i dag och 
sneda ansikten som representerar någonting i elektrisk 
mediet är lösa trådar .Ge sig in i fantasin av medfödda 
motor och pionjärer realiteter men med kväva den 
momentana kontakten .Kontakta avgörande för motorns 
livslängd , motor detta vara av samförstånd verkligheten 
och inte vara närvarande , men omedvetna om andra 
verkligheter nästan omärkliga till den medvetna önskan , 
men det är det !Det är alltid närvarande i betydelsen 
omedelbar möjlighet , så media kan inte vara vattnig , 
men bilderna i media älskar generator tankar och 
tillgängliga resurser ;om kärlek generator är alltid på jakt 
och alla andra icke - virtuell miljö och kontrollerat detta 
mycket är av hänge , då kan inte avyttra själv av nöjet 
den genererar , och sprider i dessa ständigt närvarande 
ansikten själen del du alltid velat kväva.För det kan inte 
sälja någon del av energi , eftersom energi är en och 
mångkulturell i sin känsla av tillfredsställelse , 
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tillfredsställelse som utvecklar olika verkligheter , för vi är 
virtuella och imaginära , endast i närvaro av andra eller 
på spegeln gömde det nya föreskrivande 
energiandeenergineutroner , att dessa är de verkliga djur 
av ljus .Drakar lyser kan tändas !

Elektricitet

Denna ström som flyter genom oss och förnyar dagligen 
ger oss styrka och mim glimmande och vandrande 
varelser , ja!Vandrare eftersom det kan vara kraften av 
ljus eller sjuka och konvalescenthem förtryck som skymf 
mot dualistiska och förtryckande verklighet .Inte abatas 
dig om den här aktuella negativa poler infiltrerar det 
undermedvetna och minska djupa smärtan av kritiska och 
oppositionella personlighet , matar du hellre den 
transcendenta verkligheten och positivitet för anti 
kemiska och kemisk matarkretsarna i en anda av 
innovation och prestation , prestation härvilket inte 
överlåtas som motsvarande Ridas desperata matare ingen 
glädje , men drar sinnet att de magnetiska vågor av 
tankar och överföring av detta .Överföringen av tankar är 
verklig och magnetisering och utvecklar kretsar och ingen 
kan förneka dessa kretsar har aktuella spreadar i den 
tidlösa luften av förnimmelser och nöjen förtryckta 
eftersom vi alla börjar betablockerare externa energier 
men att förbättra vår törst för livet.Dessa impulser 
påverkar därför vårt tänkande och ibland händer eller 
utveckla konflikter i tanke, men som kan ge den 
elektriska lycka , att spänningen i grindarna kommer att 
leda till den yttre verkligheten .

blått ljus

Utlöste starka känslor blått ljus korsar broar och trappor 
och infiltrerar makt känslor som föder och utvecklar 
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denna potentiella kvick.Välkomnar sin ultrakänsligbalkar 
skönhet öppenhet vältalig vänskap som söker lite mer 
blått , starkare , mer intensiv , och utvecklas i oss 
konstellationer med djupa förgreningar känsla och är 
alienerad i detta jordiska vågen .Denna makt påverkar 
sneda sinnen berövad känslan av att leva i olika nyanser 
av blått , turkos påverkar djup och varaktig vänskap , bär 
det sig magiska strålar av galenskap och glädje älskare av 
sällsynt skönhet och toning blå .Trådarna i skymningen 
intensitet hon utvecklar och överför energi och varma 
skyddande av ondska och läcker med vånda och tystnad , 
nej, inte en mask som undslipper och anspelar oss till 
abstrakt tänkande , det är snarare en stark blått ljus och 
förstärkareverkliga och inbillade nöje , men det påverkar 
och som alltid drabbar henne att flytta och köra ut 
gränserna för den inneboende och varaktig vänskap .Hon 
förälskar och hur det berövad anledningen men servera 
mat till känslor , kommer och ger njutning och lust läcker 
, är att njutning kalori och invaderar allt och är en frenesi 
av spänning med denna blått ljus som ligger ner och 
rullar abrochaansamling av energier som bryter med tiden 
, men det betyder inte att försvinna i denna framtid , är 
alltså alltid presentera denna skyddande ljus som inte 
låter oss utvecklas nivån av okontrollerbara ljusa njutning 
.

nätsladd

Vibrant underström av ångest går genom organ genom 
elkablar hopp matare och något nytt och 
häpnadsväckande att lämnar de statiska rörelser , men 
med snabb och önsketänkande .Förlamad rörelse , stiger 
spänningen i utformningen och styrts och mätas rörelser 
ner för trapporna tanke som binder oss till varandra .Är 
denna stege tankar som vi kategoriserar beteenden, 
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ansikten och rörelser och ramarna vi i härkomst och 
stigning av de stunder i livet , matar ljuset rulltrappan 
utan stopp tar dig till vansinne av verkligheten som råder 
i sek .Xxi , energi , magi , dräkter , alla med uppenbara 
harmonier , men akta trappan , inte alla kommer 
rulltrappan av liv , det finns varelser som klättrar 
trapporna som stiger och speciellt någon stöder , det är 
nog eller är det en fråga ombalans.Maktbalans är viktigt 
att balansen mellan rörelse och faller och stiger till nivån 
för varje varelse , men inte alla förtjänar att gå ner eller 
att stödja oss på klättra , ansträngning och uthållighet är 
nyckeln , sedan höja dig själv till den anda av uppoffring 
,utan skada eller slutar och hon tar dig i ljuset av det 
tänkande varelse .Ingen balans yttre krafter som kan ge , 
stegen är fasta och matas av kablar av hopp kommer till 
den viktigaste elkabel cykeln av liv , den energi som 
matar jorden .

Bubblande ljus

Cai och burble , utspätt och expanderar in i en ljus 
förgrening ointaglig lust , det är en illusion bubblande ser 
ut allt ljus som sedan smulas sönder när man står inför 
yttre verkligheten .Utrustad med illvilja och förfalskade 
sporadiska galenskap brusande önskan som kärleks 
expanderar och föroreningar , upptar alla tankar och 
tillåts dominera och vara dominerande, är det utbyte av 
vitalisering energi , gasutveckling hals som går, är ljus 
innehåll där.

Lit himmel

Ingenting är starkare än viljan att uppnå den perfekta 
balansen mellan ljusa himlen , eftersom de är de stjärnor 
som ger dig liv och flytta tankar och idéer eller faktiskt en 
önskan att betongen .Inget vackrare än himlen upplyst av 
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constelares energi som tilltalar en ständig växelverkan 
mellan stjärnorna , och kraften av stjärnorna är unik , 
eftersom jag säger något starkare än en själ med upplyst 
himmel vilja och önskan om förändring och interaktion 
och beröringStars magnetisera tankar .

Energi drain

Det skrämmer mig hur energier försvinna i rök utan eld , 
dvs inte vill tolka COS verkligheten glimmer .Jag är 
besviken när vitala energier undertrycks av boende och 
kristallisering av känslor är utan tvekan en mask av 
politisk korrekthet .O själ ren energi förvandlar dig till en 
magisk och flyger sinnen som inte har någon 
impulsströmav sanna fakta och byte av saker och ting 
förändras steg och cykler där alla passerar och utveckla , 
men aldrig i vägen för rädsla ochde sofridão 
känslor.Befria dig själv och expanderar du lider och 
särskilt mutationen i livet , denna förändring som driver 
oss .

Livets ljus

Nedsänkt galenskap av passion .Varför instinktivt älskar 
och vill bli älskade passioner och besvikelser öppna upp 
flera illusioner .Vilseledda och älskar mig fokusera och 
koncentrera hela metodiken för kärleken till sanningen, 
som genomborrar varje lögn .Naken på lika villkor för den 
älskade vi står inför den verkliga identiteten av att vara , 
så bli älskad kräver av oss en djup samvetsgrann om 
varför vara älskad och ändå finns det en nödvändig 
dikotomi av god smak återgälda och kärlek också, är 
denna dialektik förmodade1 + 1 = 1 , då logiskt kan man 
inte njuta av någonting .Så logiskt 1 + 1 = 2 , kommer 
korrekt, men beteendet inte vara produktiv om resultatet 
inte är det tekniska knyta attityder och värderingar och 
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beteende i allmänhet , så att då finns det en enad position 
i mitten av älskog .Förstått och detta är sant bara källa till 
glädje , eller vara individualistisk eller annan åtgärd 
menas åtgärd som sann frihet .Tja , jag har inte levt 
tillräckligt för att övervinna de följande stegen , logiskt 
eller ologiskt blir kriteriet för många av er , jag vill vara 
helt säker , så jag antar att jag ass från gång till gång, 
och idag finns det knappast åsnorsom sådan , det finns 
ganska artificiella åsnor , som fuskar , men som verkligen 
sinne uppstår ibland i denna roll , ta dina egna slutsatser 
.Jag är inte här för att , för övrigt om galenskaper har 
rädslor , och attityder som inte gör eftersom galet är bara 
under vissa omständigheter och när dömas av andra , dvs 
beror ofta på " livsmiljö " .Avleda en del av detta 
resonemang då vill jag säga att jag är galen , antar jag 
att gillade många människor och därmed är vi aldrig 
nöjda , vi vill ha mer kärlek och mer och mer ... varför så 
mycket kärleksfull ambition som jag ställde frågan 
.Retreat säga följande, alla är fria att begå dårskaper i 
kärlek , vi är sårbara och ofta manipulerade .Vi vill tro att 
det är sant att kärlek , varför , därför att vi har älskat , 
den känslan som väcker ömhet och utlöser visdom livet, 
kärleksakten och överföra den kärleken klart och spontant 
, vill jag säga att jag har rätt att bli älskadför då älskar 
varandra och ge ljus till liv genom en insats och riktning 
på en bana utan tårar eller smärta.Njut av en underbar 
varelse som ger dig maximal energi föräldern .Ljuset 
spelar i strålar som lyser solsystemet självt , tro mig 
.Aldrig i den avlägsna horisonten fångar ljuset av kärlek, 
eftersom det sprider sig genom kontakt , vitalisering 
stimulera dessa energier .Och växer och ekvationen är 1 
+ 1 + 1 + 1 + ..... = plus oändligheten.Jo den 
kärleksfulla fält för magnetiska krafter , förförisk kraft och 
attrahera viljan att veta , och mättar eller bara njuta .
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Energiföreningar

Ljus : värme : sun : power : segregation : saliv : kiss: 
delning : känsla: glädje: party : födelsedag: Födelsedag : 
Ålder : ålder : tålamod : uthållighet : Conquest : offer : 
Pain : Healing : Medicin: Hälso- : Vitality : Energi :ström : 
impotens : frustration , sorg : förlust : vertigo : yr : 
crazy: crazy: Hospital : sjukhus : deprivation : önskan : 
önskan : vill : win : win : Battle : krig : död , förlust 
försvinnande : nej : ensamhet : tänkande :skapande : 
uppfinning : lögn : grymhet : omoraliskt : straff : straff : 
tillrättavisning , böter : Polisen : skydd : Säkerhet : 
stabilitet : balans : obalans : onormala : sjukdom : 
psykiatri : help: terapi : klinisk : injektionen : 
sjuksköterska : morfin : drog :illusion : besvikelse : 
ångest nervositet : Spänning : kampen : kampen : 
Fighter : Vinnare : race : konkurrens : adrenalin : rädsla : 
rädslan : tvivel : fråga : fråga : svar: fråga : nyfikenhet , 
intresse ;tillfredsställelse , nöje : Orgasm : känsla : 
samvetsgranna : ansvarighet : skyldig : skyldiga : 
oskyldig : Free : Frihet : Justice : ärlighet : sanning , 
ärlighet , öppenhet : Invisible : Unreal : obefintlig : 
fantasi : kreativitet , dröm : sömn : vila : fred :lugna : 
Quit : stop : tecken: symbol: Dra: penna : gummi : Däck 
: väg : resor : Transport : Tåg : raden : Nål: pin : 
Sömnad : Operation : intervention : förändring : 
Övergång: steg : skalning : Klassificering : Index :termer 
: ord, fraser : dialog : kommunikation : uttryck: 
demonstration : Presentation: Introduktion: ingressen : 
Introduktion: Bok : blad : Tree : natur : Vind : Luft : Hav 
: fire : jord , sol system : energi : ljus: power : rayblå :)

Energi renoveringar

Bor missnöje med tillfredsställelse
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Välstånd of Light

Jag är alla färger att måla din värld

förlamande ljus

Något stoppar oss om vi vill fortsätta , men varför stanna 
om det är handling som utspelar sig och genererar 
känslor , förnimmelser och stimuli , för när någon svarar 
på oss och reagerar handling mina vänner , tålamod och 
intelligens för att förstå den andra konfronteras 
smärta.Det är frågan varför fri energi som förlamar oss 
som om vi var barn obesvarade .Mod min kära ordet är en 
order som ska bedömas och som kommer att vara 
domare förnuftets , som kan vara normal och onormal ... 
någon!Vi har alla tro och jag har förtroende för dem som 
har tro ger att oroande fall av vilja och allvetande och 
denna önskan , utan som en harpa som anspelar och 
undslipper sänder ljud sjöjungfru med hallucinatoriska 
ekon .Ingenting mer än slappna av och lyssna vi har två 
öron och en mun att lyssna dubbelt så mycket som vi 
pratar och tystnad är handling och inte naiv eller 
okontrollerat , få motstå dig ska försöka tystnad kan även 
vara torterande men svarar många subjektiva frågoroch 
sällskaplig tystnad är tyst men kan fungera som det 
perfekta vapnet önskar impulsivitet och okontrollerbar 
lust så lugna ner och lyssna lyssnande tystnad i dig !

Om en dag vara ett avstånd

Om en dag vara ett avstånd , skulle jagare , läskigt , 
bullriga, eller var obeveklig ljusa, vackra , strålande och 
energisk ... Varje stråle har som människor olika 
egenskaper , olika verknings , annat ljus , dvs varje stråle 
/vara unik och exklusiv .Tja om en dag vara ett avstånd 
på minst det var original .Varje stråle har formen av 
åtgärd , som när som helst de människor som delar 
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ibland uppstår bråk .Är vi verkar på balken / bli , vi kunde 
ändra riktning och destination .När det gäller de 
destinationer och första gången jag kommer att åberopa 
Guds namn , dök en dag att ha en konversation 
övertygelser och tro med Koranen efterföljare som 
berättade följande historia som jag kommer att beskriva : 
är du spelet för en givenhänder och häftiga be gud att 
lämna dig maximal poäng och lämnade dig ett dugg .Min 
kära berättelsen handlar om , men som äntligen släppt 
informationen ?Men bortsett från denna historia jag vill 
berätta för er att vi har action och radie / agera med 
miljön och alla rullar tärningen med din energi / form / 
beteende.

Lärdomar en examen far i livets ljus

Jag tackar min far detta bidrag till mina läror samt ... lite 
av allt ... det är så vi ... vi bildade när vi är lyhörda för 
livet ... På omkring oss ... med känslighet för alla

reflekterande ljus

Jag reflect'm bara galen

Bright morgon

Hur bra så vaknar i min värld , med kanariefågeln att 
sjunga , fisken att simma och träd oxygenate .Jag 
erbjuder er mina medbrottslingar : Kanarieöarnas pints 
förtrollar med sin sång .Den smartie fisk simning och 
glider över vattnet .Och Amazons bonsai som andas och 
inspirerar .I denna tre glittrande varelser och inspirerande 
i min värld , jag håller mer en världsjordklot i fönstret 
som uppgår världen som den var för 20 år sedan , bara 
ett exempel av unionen fortfarande existerade rep 
.Sovjetiska socialistiska .Jag har också två öken rosor , 
som båda består av tidssandkorni öknen som gör mig 
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föreställa en enad värld , i världen är dessa rosor en i sin 
ursprungliga färg vilket för mig innebär uthållighet och en 
annan målade i starka gröna tonersymboliserar för mig 
hopp .I mitt skrivande värld , tror jag , och jag känner 
mig som om ostört .I en perfekt varm miljö och den ljusa 
morgonen för att skriva lite kärleksfull själ här som vill 
föreställa sig rosen gemenskap .

200 dagar med " vulgära " moriska filipe

Jag vaknade upp i en annan verklighet än vanligt och 
utfors rar skrivarkurser genom denna bok skulle utöka 
min varelse .

Jag reflekterar över hur överföring av tanke och likställa 
det till en ljus och dess makt .

Som vi alla tänker på flera perspektiv måste följa en 
kedja .

Själen har störande moment .Det sätt vi ser på oss själva 
är inte alltid naiv .

Energin expanderar .Troubled sinnen med förseelser är 
förevigat .

Rösterna i unisont låter starkare än en röst .

Orden är ett uttryck för konst.

Från denna punkt kommer det att finnas inspiration.Den 
hjärtslag har sin rytm som expanderar venerna .

Förtryck sker i smyg .

Alla har sin q .Allt vi tänker på det onda .Ibland gör oss 
hålla käften.

Vi alla tror.Minnena är inte alltid närvarande .

Inte pratiques hat eftersom det är dåligt.Inte alla gånger 
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möjlighet vid rätt tidpunkt .

Ibland bara för att vi lider .Vi har alla yttrandefrihet .

Inget mer ärlig än sanningen .Jag har flera uttrycksformer 
.

Att vara bra är att ha balans .

Balansen är en rutincykel.Att vara nervös är en obalans 
.Folk älskar att kommentera .

Vi har alla renhet .Solen är en energikälla.

Den universella kärleken föder medkänsla .Den onormala 
är ingenting händer .Alla glömmer när vi vill .Det finns 
alltid flera perspektiv .Mycket få idéer övertygelser .

Där irreparabla saker .Alla är föremål för orättvisa.

Kärlek är en källa till glädje .

Alltid ensam och skyddas.Det finns människor som inte 
gillar att tänka .

Medvetenhet är en ficklampa som klargör oss.

Vi har alla laster .Ibland har vi rädslor .Vi alla säger 
dumma saker .Jag skriver inte för någon.

Vi har alla något som vi inte vill minnas , men är bra att 
veta när vi är ledsna och alltid erkänna det och inte dölja 
något .

Vi har alla sårbarheter .Vi alla känner glädjen av något.

När tillfället lurar öppnar dörren för honom .Det känns en 
känsla i förhållande till varandra .Ingen är ingen och så 
har alla de rättigheter att glänsa .

Vänskap är alltid en bra princip en vän är en annan själv .
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Följ din instinkt du ser det positiva .

Vi kan alla bli älskade och älskar vi älskar är ljus 
generator .

När vi är älskade vi bör respektera detta sentiment .

Det är kärlek och öka födelsetalen .Alltid med orden i 
vägskäl spel .

reflektera !Capture är lärande !Grepp är sant !Utför själv !

Jag är , du är, han är, vi är, de är !Vi är alla mig !

Och jag är dem !Och de är oss!

Och efter alla som är vi?Vi är därför vi finns!

Vi finns för att vi skapades !

Skapande genom design !Livets ljus !

Ljus DesignsFantasi och verklighet !

Dualism mellan vad vi vill och vad som är faktiskt !Fakta 
tolkar verkligheten !

Verkligheten omkring oss !Habitat där vi skapat !Innebär 
att förvandlar oss !Transformation / mutation !Innovation 
och förändring!Ändra cykler steg!Övergångsfasen!

Övergångsbarriärer!

Att övervinna cykler och övervinna svårigheter !

Skapad och imaginära svårigheter eller verklighet !

Svårigheter / problem växelverkan mellan det 
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undermedvetna och medvetna !

Medveten och prestation !Medvetslös och projektion !
Design av mig !

Existens !

Jag existerar snart vi finns !Vi är ett för mig !

En värld !

En värld , vände en jag på oss !Vi agerar på denna värld 
och de oss !

Jag agera under en del av er !

Du aktuella på dem !

De är världen!

Världs varelser !

Varelser som är eller inte !Levande eller icke-levande !
Producera ljus fånga ljus !Ljusenergi !

Energi makt !Makt är lust !Önskan är att vilja !Att vilja är 
verkligt !

Allt vi kan uppnå verklig !Real är fakta och beteenden !
Beteenden är action !

Action är ett svar till världen !World in Action är 
förvandling !Transformation är förändras !

Förändring är verklig !Förändring är en konstant lust !
Permanent är vi i EnCalcE av en önskan!

Önskningar kan förtryckta !Inte allt vi vill i världen!
Missnöje !

Från vad vi har och inte där!Inga unreal!Inte faktiska 
tanke!Ingen fakta inte uppnås !Förtvivlan inte uppnåe !
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Förtvivlan lidande !

Lider så det finns !

Vad finns inte locka önskan !

Om vi vill ha det som inte finns !Vi kommer inte att uppnå 
lycka!Lycka wish uppfyllelse !

Unfulfillment olycka av ouppnåeliga önskningar !

Inte nås !

Producerar depression !

Depression psykiska tillstånd som inte är gjort .

Inte gjort , inte saklig overkligt !

I världen finns overkliga fakta där ute!Krafter och 
händelser som antas som världen som inte är inom 
räckhåll !

Inte uppnåe är andligt !Andlig är ett sätt att känna mig !
Vi lever alla i samma anda !Spirit / predisposition

Motivation något som driver oss !

Impuls att agera !

Åtgärder mot andra !Act , Action !

Annat dem , kommer de!Jag kontra dem ( världen ) !
Social världen!

Learning beteenden !Beslag av kunskap!Kunskap om 
verkliga fakta !Vapen av kunskap kunskap !Överföring av 
kunskap !Bland dem kan vi jag världen!Vet världen är att 
vara i den!

Vi är de en värld av kunskap!
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Vi har alla en del kunskap !

Dela kunskap är att lära sig !

Lärande är live !Live är att kommunicera !Rapport är att 
relatera !Förhållande är att samverka !

Interact är att agera på världen!

Agera på världen vänder !Omvandla världen genom 
kunskapen utvecklas !

Evolve är att vara kunnig !

Kunskap är att veta tur!Omsätta kunskap i en värld !
Mångkulturell visdom !

Oändliga visdom !

Oändlig onåbar !

Att vara klokt är utopisk !Utopisk är en önskan att uppnå!
Kommer !

Will är inre styrka !

Inre styrka är jag !Det jag förvandla världen !

Världen förvandlas av dem .De föränderlig värld !

Vilka är vi förändra världen!Genom anledning!Anledning 
rättvisa!

Rättvisa lika rättigheter !Rights eftersom vi kommer att 
vara jag !Skyldighet att dem!

Vi bör vara rättvisa till världen !

Agera med medvetandet och den verkliga grunden !

Agera med medvetenhet med overkliga fakta !

Unreal fakta fantasi
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Imagination DesignsVad finns inte skapas !Skapa makt 
fantasi!Att kunna skapa är att vara fri !Frihet är att veta !
Att veta är att spela !

Att tolka är att ta !Ta är engagemang !Engagemang är det 
förbund !Förbundet är svär !

Jura är lojalitet !

Lojalitet är sant !

Sanningen är en!

Uno är jag!

Vi är en värld !

Vi är dem vi dig .Varelser.

Tillväxten är .Varelsen är där.

Det finns en verklig faktum .

Det är verkligheten att vi finns och att vi är världen!

World of levande och döda varelser !

Världen blir för mig och för dig och för dem .

Världen utvecklas !

Evolve är att vara mer kunnig !

Att vara kunnig är att ha kunskap !

Kunskap är att veta !

Kunskap är upplevelse!Prova det känns !Känslan är att 
veta !

Endast känner när vi upplever det!

Bara om vi försökte !
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Alternativ frihet att uppleva vad vi vill !

Höger , plikt att respekteras !

Vi vill inte ha , vet inte !

Vi vet inte att vi inte förvandlas till !Förvärvat kunskap!

De olika jagen i världen !

Du vet inte , du vill prova en annan fråga mig !

Elations att dra på erfarenheterna av själv och dem !

Det felaktiga saker avgår andra har upplevt !

Och det är sunt förnuft som inte är bra !Sunt förnuft 
visdom livet !Visdom av livet !

Delade upplevelser !

Förvärvat kunskap!Genom interaktion , är samverkar 
omvandla !

Världen är interaktionen !

Vi är världen!Världens am jag, du, vi , ni , dem !Dela, 
vänskap !

Vänskap medhjälp !

Gemensamma värderingar !

Samma I på flera noder .Det samhälle vi är.Vi har alla en 
vän !Mellan oss kan vi agera !

Genom att agera mellan oss påverkar vi det!

Han världen!Fördelning av världen!Transformation !

Ny omvandling I, vi , de , du !En ny värld .Ny verklighet .

Desire
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Ge mig en kyss ... precis som de du vet ? !Ge mig en kyss 
gömd , som de som vi surripiá- varandra när viljan växte 
ger mig en mjuk kyss dem du vet !!Söt söt att känna dig !
Jag ger dig en kyss min

sömnlöshet

Jag sover inte eftersom den inte vill sova , jag vill leva 
.Här är ett hinder som håller mig vaken .Jag ska möta det 
med sömnlöshet

Shadow Wolf Caricuao skugga varg förlorades men 
hittade .Skyddad , utan endast genom val.Utfodring din 
fingerfärdighet kemiska fasta ämnen och tryckt klyvbart 
h20 .Renheten egen skugga dyker för äventyr och hade 
en landning , Caricuao .Som varg var skyddad , men med 
attityd ensam, nedsänkt i uppenbar ensamhet .Idag 
skriver jag med Caricuao varg konfronterar hans värld 
och tolka den.Vän oberoende inte leva utan sin vilda 
natur , men en riktig nybörjare välgörenhets livet , 
embryo i Caricuao där jag tog examen har lojala unga 
blod , ärlig speciellt en orädd natur , hård i sin väsentliga 
men rättvis och respekterar din vänföljeslagare och 
vän.Så trogen reskamrat och medhjälp alltid tolkas med 
värme och tystnad .Jag bodde lite nog att veta skuggorna 
av gator och Caricuao Cª .Men jag såg det mod varg och 
han etablerade dum och lagstadgad förtrogne vän länk för 
sin frihet .Om det finns en sak vargen hade var frihet , 
men han var ensam , ensam!Och gratis !Shadow Wolf 
extrahuman glödande energi i sitt sätt att vara .Med sin 
skällande införde sitt oberoende vilt av arten av gener 
.Beslutat att dela sin torsk och andligt ensam julafton 
med vargen eller snarare Caricuao varg skugga samtidigt 
fri unisont broderligt ansluten med en maträtt och deras 
dryck .Vi är ensamma i valet ?Claros är fria att tänka som 
det sätt som naturen .Det var gåva till mig denna jul 
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vargen Caricuao , men han vild för medfödda genetiska 
miljö drar dig sina kromosomer för den fria tillståndet av 
renhet av känsla i sin egen natur .Gåtfulla som livsstil 
men drivs av livslust och njut av din ensamma men fria 
händer att några begränsningar eller införande .

I och skugga varg är vänner men uncharacteristic i sitt 
sätt att arbeta på ett okonventionellt sätt att andra tvång 
, är fria från moder natur och så växer vi och vad vi 
inducerade infiltrera oss .Havana Club är i centrum för 
galenskap samma törst efter revolutionen och vi tar 
hänsyn till vår varelse , här är ett fritt , men ensam pakt 
med hund instinkt för samverkan .

Med all respekt , låt dig du och jag !Vad tycker du om mig 
och jag i dig?Jag är tacksam för att ni ha mig läsa , 
kanske förstått !

Passerar av de överväganden redan läst mig redan tog 
sina elations minst vältalig oinslagna gåva till den 
juridiska timmen redan midnattsmässa eller spel tupp 
som är den fruktansvärda frågan ! ?

Reflektion till begriplig kommunikativa extas till ett 
minimum och bara tystnad eko som skiljer oss 
.Apostlagärningarna är smärta av ord , även i en enkel 
förkastande av bränning .Oöverstigligt hinder fysiskt men 
inte genom hormonell och andlig kemi vara 
ljusa.Himlakroppar invadera oss för blomning av pensé 
.På jakt efter kärlek klöver, eftersom rikedom består i att 
förstå de mångfacetterade varelser och alltid med något 
att lägga till denna uppfattning .Ett annat tillägg , 
ytterligare öka denna önskan om medkänsla och ömhet 
som förvisade oss till den representativa självkänsla i 
sociala medier .Visa perspektiv själv en och odelbar , inte 
alie- i någon vilja att fler önskemål som uppstår i cirkeln 
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.Denna cirkel av guld , inte existerar guild om god tro och 
lojalitet och respekt , främst på grund av .Vi är rena och 
vilda i agera så , och inget mer självisk än jag som bara 
för att vara så alltid invaderar en annan med deras 
synvinkel .Inflammerad sinnet kan en enkel utbyte av 
idéer , är det brådskande vädjan till sunt förnuft .När vi 
ger eller ta jaget med den andra .Inget mer triviala 
förkastar det vi inte vill ha , är det lätt .Kärlek och kärlek 
är snarare känner den andra och inte mig .Konstruktiv 
attityd av kopplingen mellan oss varelser , lider av en 
harmoni som genom att leva tillsammans med andra 
varelser .Tryckt i instinktivt beteende bara tänka på mig , 
sedan på mig , och nu har jag igen .Konflikt eftersom man 
förvandlas till själva och jag vet aldrig hur många själva 
och vi måste uthärda för att ge till den andra .Det är typ 
av kommer till oss som alltid är öppen .EU: s 
uppmärksamhet till sig själv med att vara sig knap- ni och 
vilken nivå av själviskhet är .Jo rustning jag någonsin 
där- vara så att- rop av TU : s som finns och som är mer 
eu: s eu : s klicka på rustning.Och hur kommer ansikte i 
spegeln och reflekteras endast jaget som finns eftersom 
alla eu: s var att- gråter pelo eu : s världen .För vi 
ensamma , och sedan , när vi ville begäras tories bara på 
grund av själviskhet av flera eu: s mot eu: s .Ensamhet 
det ordet mycket egenkärlek har men som inte skapar 
något mer jag älskar dig .Kärlek : Jag och du omnia vincit 
amor Kärleken övervinner allt .

Åh , om du visste att du ville ha och det som du känner 
och varför du bör aldrig denna slösaktiga ångest eftersom 
det är allvarligt och längtan kommit sedan dess har jag 
inte ser eller ge sig som perfekt skulle vara en bedrift att 
du kom och du tar trouxesses inte ens dyker upp till 
Osmärta och inte vill ha makt , men du kan inte ha jag 
önskar mötet en punkt är alltså väldigt färgstarka liv har 
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många färger som sätter mig ett pints borde inte vara här 
bredvid mig kan jag inte se trädgård rosor blommar och 
faller vita kronblad förfaller längtan ochönskan aldrig 
ensam , men dumpa jag är här du är där och jag ville att 
du här och dina vackra bruna ögon är som havet oliver 
dem bara när jag tänker på dig påminner mig vaknade , 
jag vaknade jag lämnade utan mörkt jag fann mig själv 
längtan ochWrapped passionen lust i allt som jag såg och 
mindes starka kyssar , kramar starka allt du gav och fick 
och frågade inte dykt återfödelse av att vara , och frågade 
inte att vara kär utan smärta sett , jag önskar jag hade 
tänkte allt ochvad gav mig var allt de kunde inte längre 
insisterade fick kärlek , omsorg , medkänsla , passion för 
allt som ordet säger aldrig nej till en gratis hjärta och det 
väntar på att ge vad som efterfrågas eller donation sant 
det är att ge , utanförfrågan eller kräva om du inte hör en 
icke delar , ger sökning för att hitta elixiret spade och 
skatten som saknar motstycke , bara en skatt som inte är 
guld varaktig kärlek och visste vad jag ville , men jag ville 
inte berätta att du sågdet var något djupare , något han 
såg men inte översatt var en makt utan att ha föddes , 
utan att se växte inom mig att tycka om mig och du skrev 
, och såg inte vad som växer inuti mig var kärlek , det 
varnågot han ville men hade inte , men ville verkligen 
älskad som han tyckte om att se det växa till skymningen 
alla händer utan rädsla , utan att darra utan rädsla för att 
somna för att värma ensamhet som en hand under hjärtat 
var där vid fönstret såg inte digmen träffade , jag kände 
doften var det en lukt av sandelträ och jasmin lyssnade 
men hörde inte dock insåg inte var där och jag kände igen 
igår var det samma , men idag var annorlunda såg, 
luktade och hörde var ansikte mot ansikte unika var 
någotSpecial skada mig och det var viktigt andades och 
andas andetag för dig , inte se dig, inte kännas och var 
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inte slutet för att du var där , långt borta men detta bad 
en munk för att visa fram , framtiden och gissade attvar 
där i bakgrunden , i fönstret för att titta utan att se dig , 
utan att ge dig involverad dig med luft transporteras i 
havet gav dig att känna doften av havet våta andning och 
glädje var det han såg havet , sanden, den fuktiga , luften 
men din andning .

Jag tänder en cigarett eftertänksamt och njuta av 
harmonin mellan varelse och tänkande ämne gör mig 
vandra mellan raderna och flöden i tänkande idéer och 
mål interaktioner mellan författare och läsare aldrig läst 
tråden att smälta vad jag skrev , så konstigt , men jag 
vet att någonläs varför är det vill, kommer att nå det jag 
vill förmedla eller vara vaga cigarett gick ut och jag tror 
att för mig kommer att bli ? !Jag vet inte , men jag 
skriver som en form av andlig och intellektuell frigörelse 
gör mig väl önska mina läsare är innehåll och väl jag valt 
en annan typ av skrift på sistone mer concrete'm inte så 
mycket ljus och energi utan av kärlek och förståelse 
destinationer, sinnetkärlek högljutt vänliga ord för någon 
som gillar att läsa något mer kärleksfull , klok och jag är 
med öppna armar för att kärlek, tillit utan konflikter och 
utan att vilja vara ambivalent i mina ord jag är mer direkt 
och konkret vill få en känsla av att känslan som 
förenarläsaren till författaren tillhörighet därför vill vara 
det jag alltid har varit spontan men tilltalande för vänner 
av avtals ord mellan bokstäverna som kommer 
tillsammans och bilda meningar alltid anslutnings , och 
mycket realistiska hopp tänkande ord , sorry meditativa 
fraser om jag tror , men det är bra att tänkaom så bara 
på absurt som det är något som existerar bara för att 
säga att även finnas i detta enkla sätt eller form genom 
en gemensam morisk filipe för alla ovanliga läsa mig är 
det inte så vanligt apati för att läsa vad jag skriver och 
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jag erkänner ,jag läste lite , men när jag gör det för mig 
också får mig att tänka att detta är min utmaning att läsa 
och fortsätter att läsa och tänka .Jag är tacksam och glad 
över att tro att någon annan tycker tankar !Kanske 
känner inte jag känner mig som regn på stenen går 
trottoaren hålen förenas under sand och jord tuff och 
krävande anslutning ingen plats , inget utrymme eller 
annan sten skåda en effektiv relation sten , jord , gick 
sand på dem så ärrelationer interaktion mellan kalla 
stenar med eller utan sand eller jord utan förenas av 
handen av murare som gick och fulländat kärlek över hela 
jorden bör förenas som kullerstenar Mason är mannen 
som ansluter olika stenar och inte vända hjärtansten men 
känslor formbar till någon annan pjäs bör vara en 
uppsättning bitar som tillsammans står det någon vikt 
eller slitage på tiden vågar förstöra turnén vi gå så är de 
människor lider mest belastning men om de gick med 
effekten är mindre styrelse-t andra stycke med kärlek 
kärlek blir sand och smuts som förenar oss utan 
svagheter , bara bära minimeras om alla bitar är 
tillsammans och väl stenlagda människan fullkomnar sin 
egen sten och förenar de andra tillsammans är starka och 
är enavlägsen och fast sätt runt om i världen är något 
som förenar oss lego typ skåda ett obrytbart fästning alla 
enat och felfri om varje sten lider slitage idel sand för att 
införa de stenarna som män har livslängd somman stenar 
ersätts på grund av slitage och livslängd finns små stenar 
, stora och så så de som passar naturligt andra som är 
nödvändiga lapidary är en man på jorden kommer gjutna 
för att passa in i den rätta platsenvisa med ett pussel där 
alla bitar passar ihop så att alla har en plats och är inte 
mindre viktiga än andra att vara ett pussel utan bild 
förstörda delar behövs alla i världen planeten jorden 
behöver alla män ochkvinnor ingen är ingenting , allting 
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har ett sätt hur man ska leva och ansluta till varandra här 
är en enorm pussel jorden vi lever och är anslutna till 
varandra utan att veta , men alla spelar ett slut på 
pusslet fler rättigheter , andra krokigamen det är naturligt 
att allt passar ju som vi vill ha en trottoar väg är harmoni 
mellan de varelser som alla arbetar tillsammans för 
samma ändamål kärleken och sambandet mellan 
kamrater som vi kan definiera oss själva om andra inte 
visar känsla och inte säga sanningenkänslan är att det 
finns något att dela , och om det gör ont att leva också 
dela kostnader , men eftersom det inte löser allt smidigt 
för om sinnet och är vi utklädda känslor är vårt ansikte 
vårt ansikte och när du som någon ska visa ansiktet 
sådanoch vad det är som om jag är ledsen som jag är , 
men jag visa hur jag är och visa ansiktet och mitt ansikte 
är inte till salu inte vara för dyrt eftersom pengarna aldrig 
köpt mig eller jag vill vara till salu, än mindre köpa en 
men en sakär säker på är emot euron till förmån för 
kronan att killen inte säger köper alla eftersom jag inte är 
kung och krona vill inte vill killar med känslor lider 
eftersom den inte lider där och om du inte har sålt köptes 
är gladeftersom pengarna aldrig sett ansiktet visar allt 
och det tar chutzpah att ta dem till mig vad vi är eftersom 
vi inte är bra ingen är tillräckligt bra eftersom en dag 
kronan ersatte dyra och skulle möta okrönta samma 
smärtasamma glöd var kärlek passionen var vår fantasi 
vår imaginära införlivande av den verkliga jag är lojal till 
passionen , kärleken till brännande och även smärta som 
din prakt finns och jag är skådespelare i vår värld är 
stumfilm skådespelerska menvår passage är en romantisk 
film skytte som sjunger en sång " detta är vårt brinnande 
kärlek utan smärta " du kunde vara jag ska vara att du är 
då är vi både titta och se samma perspektiv samma kurs 
samma framtid vårt hörn avsamma utrymme passar alla 
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tar all'm projicera att idealisera äntligen arbeta på samma 
sätt med samma rutt och andas sucka alltid suck att du 
var rädd för framtiden var svårt att se dig lida utan ont 
eftersom du inte lindades var livet vet att jajag vet inte 
om ja eftersom jag föreställer mig och fantasi är opålitlig 
men jag vet att vi är skilda men tillsammans med att bara 
vara här jag kommunicerar du svarar att du vet var du 
vet aldrig om jag kommer men jag befinner mig här och 
där är jag alltid där med digfortfarande vet inte eftersom 
bara föreställa men jag kan tänka mig alla bra gränslös 
inga hinder för mig och du vi båda alltid här ihop eller isär 
är anslutna , jag behöver dig och du mig att du agerar jag 
reagerar du skrattar jag ler du talarjag godkänner du att 
du tittar jag ser dig ser jag håller vi alltid i samklang som 
du vill ha som du önskar bara för en kyss jag reser jag 
kör snubblande flygning men inte alltid falla eller aleijo 
mig att du är botemedlet till min önskan löfte jag kommer 
att träffa dig ochjag hittar allt och inte vet något eftersom 
jag hade trott att det skulle vara som framtiden såg dig 
och känner att du kände mig också när du läser vad jag 
skrev och vad jag kände var jag vill ha dig nära alltid med 
mig jag träffa upploppet men intestriden är disculpa 
kråkan ingen är att skylla för att du vill se ännu utan att 
titta jag vet att jag kan tänka mig att du ser är verkligt 
imperialistisk erövring och var inte fantasin var blick utan 
bedrägeri .

Ogiltighet eller noll se, ingen avsluta spelet när någon 
uppnår vad du vill sitta innehas tillfälligt glad eftersom 
ambitionen är att vinna och sedan vinna mer så glad att 
uppnå frustrerad eftersom den nådde och vill ha mer alltid 
mer någon coisita om du vill och harjag är nu glad men 
following've trodde annan önskan nu då mr .Genius ge 
mig tre önskningar inte men en Arem önskemål och även 
nu mr .Genie försvinner inte jag känner mig som en liten 
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något mer bakom skönhet är det tecken som kraft som 
driver oss att alltid följa en personlig och praktisk idealism 
försvarar därför en beteende ideal och social individualitet 
, min kära denna skillnad som markerar attityd 
skådespelaroch materialisera som en idé , en tanke ett 
sätt att följa därför söka eller nå stolthet som naturkraft 
som tillåter oss att vara vem vi är unika varelser och 
generatorer förnuftets själva för vad någon av oss strävar 
efter att vara speciell aitror inte att du en dag redan piren 
du uthärda stå ut med men också kärlek och slåss 
stående i tron falla utan att vilja gå utan fallskärm faller 
alla brutna i skuld utan ursäkt ursäkt och upa !Din grön, 
brun din prinsessa charm din själ är på jag vill ha dig , 
som alla lever , andas glada ringblomma dina färger läka 
smärtorna mig din ljusstyrka är min fascination och ditt 
vackra vackra hår slog det skapa länkar mellan roten av 
hjärtatatt döda ensamhet jag välkomnar tacksamhet för 
denna passion som handen att touch , den leende som tar 
mig till paradiset

Jag såg dig tittade upp märkte jag jag tittade igen 
återvände för att reparera gillade älskade älskade var en 
gest av kärlek .

Du var så så och sa så till mig jag såg det var inte som 
jag frågade dig hur du var och du nästan choravas kände 
jag ledsen och du frågade så var inte som om du frågade 
mig är glad att jag är inte som du , om en dag du 
befinner digförlorade tänka på mig som utgångspunkt tror 
att livet är en karta och att jag kommer att hitta dig och 
jag sa till dig välkommen här börjar resan och att 
ingenting du har redan konto med mig och ha mig i ditt 
gömställe ger migen beijito och allt är vackert .

Föreställ utan att skapa skriv utan att läsa hörsel utan att 
lyssna studie utan dekorera skåda ett motto har ett tema 
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se och känna och låt dig gå på bokstäverna i orden i 
meningarna i dikterna med mig alla är frågor jag idag 
känner nu moderniseras utan förflutna samtidigt påminna 
mig att glömmaoch gör det igen i denna känsla att förstå 
sanningen i ögat känna gamla ansikte i ögonen och jag 
ser dig och utan ironi eller demagoguery'm spontan am 
punktlig och nuvarande fakta idag var så glöm det är som 
om det inte fanns någon tidigare tidkommer från det inre 
ögat utsidan jag minns att jag finns och jag befinner mig i 
nu ögonblicket hade varit var står nu för mig att titta på 
detta ansikte för tillfället ögonblicket händelsen inte en 
gång men nu verkade nästan framkom det ordet av 
handling av enbara att en brist på kommer att pågå ett 
nöje att bara skriva något sagt men motsvarade visionen 
om den dagen och var född skriv makt glädjen av en man 
som lever sina dagar till dag flyter och nästan bleknar 
vattentydlig och lugn resa anbudet ansiktet är tårar som 
körs på din kvinna lady flickans ansikte som ibland 
försvinner och är inte säker på vad han vill , men strävar 
efter att vara lika söt som körsbär är bokstäver ibland ord 
som dumt som andraljus som kommer från insidan med 
glöd vet inte om ilska , men känner en brännande ett sår 
på en retur från en resa till dig själv vänder en passage i 
din värld och jag ser honom med djup blick vet hur du 
känner jag vet vad rädslajag vet vad du vet dina 
önskemål i dessa eftermiddagar i dessa ensamma nätter 
finns passionen finns det en önskan du blundar känner 
rädsla och jag vill tänka på dina glada och villiga att 
trotsa någon som väntar leende tar stjäla invadera men 
ta inte jaget som ärdin vår dröm vårt möte på banken av 
en flod jag ler du lura runt med en sten i vattnet som rör 
sig och flyttar stenen är svårt men du och vattnet är rena 
fruar de galnaste saker om jag sitter jag reflekterar skriva 
mellan raderna iimaginära typ fisk i akvariet där ingenting 
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och ingenting men ingenting inte kan få nog andnings 
oxygenate att söka frihet en dag simma utan akvarium 
som gåva och så ja drömmer hej jag ser att du är där 
frågar hur mår du jag är mer eller mindre du säger jag 
lyssnaroch jag tror att ju mer jag ser elände för din 
mindre alltför aldrig se mindre sett och känt det som 
oroar dig och inte utrymma din positiva och kreativt sinne 
men aldrig negativt var konstruktiv ta kaffe förlora tron   
någon tar tag mig att känna klonskyddar mig någon som 
aldrig glömmer och säger mig att du då ja jag vill ha dig 
glad och glad glad som alla andra är vad jag önskar 
denna population utvecklas så det finns passionen såg 
framåt såg jag ju att det var charmig magi var allt 
somville var att du bara du bara du och jag var glad när 
jag såg den fallande regn och blöta enat och passionerad 
vi alla översvämmas dessa droppar magi och allt som 
förmedlades glädje när jag känner när jag skriver är 
något som jag serjag minns och ser du rakt fram i 
framtiden och i detta vill jag att du alltid tänka när jag ser 
dig med mig naveln till naveln läppar med läpparna kropp 
med bifogade kroppen mer än vänner var alltid något han 
såg och inte säga var någotville och kände något starkt 
en utan nöd anslutning sätta dig i min fantasi var att 
skapa något vackert i olika nyanser av gult som solen 
som aldrig går ut och utstrålar energi hela dagen slår ut 
ljuset när det blir mörkt allt obskyr anger denna 
dimension dären anledning mörker finns det ingen 
motivation fantasi stans av tomma du inte ser alla projekt 
i mörkret föreställer en vägg sjunker till värsta hinder 
tentakler börjar showen jag tänder ljus upp duken förrän 
då

Jag ska drömma tror men tror inte precis som om 
ingenting är som sinnet tänker annorlunda från människor 
till människor du tror mig alltför väl !Vi tänker och agerar 
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endast en alltid att hända som jag ser det darkness'm en 
passagerare inte lätt kärlek hur jag känner alla 
kroppsdelar vilande känslor bryts av ljudet ton som säger 
mig slappna stressad och absorberas av ear'm visas 
igeninte för att sova , men det kan vara bättre att 
glömma något att lindra spänningar Pulse'm stående 
tailed justeras kanske äntligen släppts mig och jag är tyst 
men det finns alltid lösningen på frågan inte reagerar men 
agerar ta hand om situationen här är en bra tidsköt 
utanför sofridão .

Jag trodde att jag drömde att jag vaknade såg jag dig i en 
dröm verkade en berättelse du var den som hade mer 
charm mer skönhet luft prinsessa var min inspiration var 
inte fantasi var din riddare krigare för dig jag hade någon 
unarmored åtgärder för att skydda hjärtat var sömnig du 
öppnadeatt somna er mun jag tänkte på dig vid din sida 
lutar liggande bad om en kyss skänkt honom en önskan 
ville vara med dig jag fann mig själv drömmer om dig Jag 
ser dig lugn lilja kronblad din parfym förför mig får mig 
att träffa dig blir yr nervösvi är i ditt tak för att se stjärnor 
tillbaka mig för dig och för mig att du får mig att le 
förlorade du gör mig att må så bra låt mig gå utöver 
ingen är så mild en av över tusen eller bättre plus oändlig 
är så vackerjag känner för dig är omöjligt att känna sig 
mer är låt mig gå för dig av din magi för din glädje .

Du en söt du är en bebis som har funnits till fots är så 
kära är väldigt vän Jag vill ha dig med mig är roligt är 
bäst är de most're allt jag ville och ville ha en söt barn är 
mycket tillgiven är väldigt smiling're en sympati ärden 
största glädjen är min son är min pesky stygg pojke värld 
är du James min valp är mina barn och min kid vrida cool 
också är hela dagen ditt leende , din glädje är 
fascinerande energier något rent hopp vägg piller tillom 
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acercas från mig på grund av den söta komma och ge mig 
din pudding till mig att du är så söt så cool hela dagen 
Tas alltid leende och redo att gå till gatan , trädgården är 
en pojke en busig som du ochdu som jag vill att du ska 
veta att jag vill att du alltid bredvid mig

Reste under molnen flög under himlen varit planeter Mars 
och Jupiter i på Mars beslutat att älska dig och Jupiter 
gjorde du har här är min att flyga från planet till planet 
pennan hade styrkan hade makten fanns glädje var något 
som förmedlasvar kärlek i blom så hade solen kraften 
rörde sig som solros hade villigt i obevekliga strävan efter 
något brinnande var en dröm var en bedrift var en 
objektiv allt med passion dimensions var stor var 
förvånande äntligen såg väldigt kärleksfull medfönstret 
jag märkte vid horisonten spend skannade partiet såg 
framåt såg jag din stjärna var strålande skimrande tittade 
upp såg jag månen var min och din tid landskapet var en 
resa jag såg dig att resa på land och under havet följs 
uppreste Vinnande händer på marken och under havet 
var bara månskenet .

Saudade är att vilja är att vilja är att älska är att tänka är 
att känna jag saknar er vill är att ha dig här är att önska 
med mötet är att älska dig själv alltid tänker på dig är att 
känna din närvaro missas vara utan dig och tänker och 
vill och känner-t och älskar dig utan att se dig och önskar 
dig med fem sinnena : syn ser dig utan dörrar , utan lukt 
du luktar , hörsel höra dig gärningar utan buller , smaka 
glädja mig utan att bevisa att du och röra dig utanRör 
inget bättre att komma ihåg och känna nostalgi .

Skapa något fint men är mycket vagt föreställa skapa och 
omvandla skriva till någon läsa vet inte vad , men jag vet 
inte varför men saknar inspiration jag måste ta ställning 
för att möta denna situation att skriva och ha något att 
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läsa börjar tro att jag kommer att försöka släppage upp 
eftersom det inte är lätt att få.

Om en dag där för att berätta äventyr eller missöden på 
bara en dag eller ett år nu förbi ett år jag kan se 50 dagar 
är 365 dagar om året , 7 dagar i veckan 24 timmar om 
dygnet här är lite av en 50 - dagars tider för dessa 365 
perår några vardagar och 60 minuter för 24 timmar 
gånger kort , lever för stunden !

erer vinna utan rädsla var månsken vid havet jag var 
kapten hade allt för hand ombord på resan kom 
stridsbildvinner var en bedrift .

Om det en dag går -O glädje att någon skulle låsa 
dörrarna , öppna fönster och orädd flygning under himlen 
finns ingen som gör det dom omedvetet mig evig 
ömsesidig överenskommelse efter lösa anteckningar, en 
miljö i en mycket varm plats där liljor, ringblommor 
sedaninte vissnar våt jord , fuktig på taket , en 
förvanskad lampa och hjälplös säkra upp att resonera 
trådar stiger spänningen det mödosamma även svåra 
tider men ingen jag menar ingen visste vad man förstås 
och uppfattas som att vara ensam i mängdenmen här är 
en levande utan befintliga och framför allt snabbt mycket 
motvilliga leenden grät för klagan skrev vad jag inte 
förstår , men framför allt kände jag såg allt och ingenting 
såg för då grät bara för gav mig och aldrig låta dig veta 
men ingenting här är parfymen som expanderadeoch 
tände edgy passionen av smärta var dags att säga något 
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då inte bara för att det var något rör sig på venerna 
sprang blodet ibland långt ifrån ett hjärta som inte 
pumpar var bara för att få en uppfattning den träffar stark 
passion och kraftfull även i själenen fattiglapp var främst 
människor och hade sinne för att du är rädd för något 
som känns äntligen finns det alltid ett slut och en början 
tror jag att jag förtjänar inte för mig eller för dig är både 
för att vi älskar och även förkasta något som bara något 
som är född och blomstrarväxer allt en dag och det fanns 
en andra försvann var så allt som hände inte bara för att 
man ville leva en dag och en annan stund utan att vara 
ombytliga alltid mycket viktigt var en tid var en tid 
bakslag var och var inte längre tillräckligt iblandtror att 
återfödas som jag ser och inte föreställa var sanningen 
vid tidig ålder vad som är sant demonstreras i lagen en 
åtgärd för att få ett hjärta var en skapelse anslutning utan 
något eller någon inte säga vad som hände var något 
fruktadeallt som skakning var inte förgäves var när han 
passerade hans hand med en mopp finns det alltid någon 
sida för då finns det inte att säga ja även tänka på att inte 
ha detta inte anledning men ja det är inte alltid så där och 
var aldrig viljamen ibland gör en ganska förvandlats till en 
icke skåda uppriktighet kamp för yttrande handling man 
inte är sant och inte en ja eftersom jag inte är och inte 
bara vill vara vid liv eftersom jag finns och när var redan 
tänkt att läsas för att expandera och skrivaatt sova så han 
gick och sprang stått pågick frukt av den fria och smart 
tänkande var medveten om rörelsen gick och gick bara för 
att jag älskade även om inte för den här världen kärlek 
tror inte på vidskepelse tror på människan och hans 
uppfinningar frågor antaganden Imaginations illusioner 
ärmed joner eller protoner att skapa raketer ljus är energi 
och detta kan inte ses men gav ingen guide skulle och 
kunde var mannen var så vulgärt var bara föreställa och 
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skapa kändes inte det sjätte sinnet som det hette , men 
det var så verkligt som händenär vi ville .

Om vi levde i korthet av stunder , oavsett om vältalig 
eller ens varmt , ingen skulle säga att kärleken var 
smärta som gör ont föreställa kärlek utan smärta är att 
vad det tar att bränna glöd med ett andetag längre än du 
skulle tro sanningen är ikärleksfull och ger även lida 
detsamma inte ser men särskilt känna och orsaka smärta 
till kärlek ännu inte sett , utan snarare vill skydda från 
smärta din kärleksrelation skapar skydd mot fel kärlek 
känslor för då smärtan kommer från hjärtat i ditttitta se 
havet som jag bara ute efter att älska slå ögonfransarna i 
sanden vinden sliter vågorna jag ser en strand med 
snäckor snavar i stjärnorna ett rop , så ett korn feeds mitt 
hjärta .

Om jag lidit var eftersom jag inte ser eller att de inte 
förstår vad levde leende solros jubla och förskönar med 
sol strålar frigöra dig och visa din skönhet som choke att 
galna rädsla alla har en liten sak som flyttades jag såg 
intesåhär hände var en plåga för en lång stund som skulle 
kunna möta en viskning nu inte skratta eftersom någon 
såg en man som i korthet tvekade bara för att han såg ut 
och det lämnade ingen märkte att jag lidit teg för något 
som levde och lidit filtnatten var kall jag kom tillbaka på 
vägen med allt och intet en någon någonsin varit ifrån 
varandra men som någon var kort i dina ögon såg säkert 
agerat tydligt och hade sorg av skicklighet nu att de 
osäkra inte Agias , felaktiga åldrarjag sedan tittade i taket 
och allt verkade övergivna O Me O smärta som sorglig syn 
och ivriga band mig härliga när jag går till golvet bara för 
att det faller och ner i ödmjukhet av allt som är i mänsklig 
tysta störande röststörande tystnad någon som inte säger 
så blir glad vaknade en dag då han förlorade mot mig sa 
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att det inte var glädje som jag kände och allt på en dag 
förbättrar morgon var vad han ville bara för att det är en 
man är ledsen

I ensamheten i mörkret når ut inte säga nej till en bror 
det inte kommer att spela dig i hjärtat om det var bara för 
att vara ensam hade ingen nåd

Dessa stenar Jag sitter skriver till dig vad jag aldrig har 
glömt ditt leende företaget var något han alltid kände när 
han var ensam , från tid till annan tänkte på dig efter det 
och kände bara ihåg dig .

När drömmen vaknar och ser mig att undra om du 
kommer fortfarande vara så inbillade eller tänkt eller bara 
rest drömmen bygger ingenting förändras ingenting är en 
felaktig uppfattning så sällan drömmer är frustrerande att 
vakna upp och allt det utan ändringar , äntligen 
drömmaeller inte dröm allt är lika.

I en sorglig nattliv och tyst och väldigt tystlåten 
misantrop tyst men det finns en stjärna lyser , en månljus 
för att belysa även de mest våldsamma och avskyvärda 
miljö det finns hopp någon tillförlitlig ena är som animerar 
oss och dra upp en vän, även sannhelst vara det ultimata 
någon som tittar på oss med likgiltighet utan tron ser inte 
med kärlek fogar oss smärta på något sätt tror inte på att 
vara vänner och letar bara för din navel även han 
någonsin känna skillnaden på vem som är vänvän och 
känner tron på kärleken , även i smärtan av den tid som 
en dag man skulle vara ingen kunde berätta om det sades 
utan att veta eftersom mannen gör alltid något annat 
hända var rotad i deras sätt att leva från den dag de 
födsväxa upp och så småningom dör allt mannen gjorde 
någon visste förhandsvisning och inte ens vet varför han 
gjorde det är mannen och hans varelse .
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Jag såg i dina ögon en viss glans något gjorde trigger var 
intensiv och hade en orsak att älska Jag tittade igen 
fortsatte att skina utseendet var mig vinner lyste som en 
glittrande och stark stjärna fångade min blick var en 
vacker känslapassionen när du ser var jag vill vara vill att 
du ska gå med mig på samma sätt som det är skrivet i 
denna scroll som är min axel att gråta på någon att vilja 
vara alltid och jag är alltid önskar att plats som vi 
kommer att vinna med vår månskenet och samma stjärna 
alltid skiner.

Jag förstår inte , eller inte förstår så även vet bara inte 
tillräckligt med kunskap för att inse att veta så Ja kan 
argumentera informerades om händelsen var längre än 
vad som hände ville bara veta var den började och 
slutade till sist vill att du ska veta att trots allt som kan 
hända vilkenänden kan inte förutsäga att jag inte kommer 
att glömma dig och att du alltid kan räkna med vår kärlek 
i alla situationer , eftersom det inte bara är passionen jag 
såg i mörkret såg jag djupet av natten var det dags att 
koppla förbättra musik på radion och låt mig ledanatten 
är en följeslagare kan dela de mest känsliga känslor , 
eftersom hon håller hemligheter och liknande för att kalla 
det tyst natt det har alltid bra öra men säger lite om den 
alltid beräknande och så är jag glad .

Hur man lever fånge hela världen en doft av frihet att 
lindra ångest där känslan av fängelse ökar spännings 
nerverna blinkar utan att andra ska se , skåda , 
obligationer som frigörs i oss som obundet gillar att vara 
fri och naturligt att något mer banalteller sexig eller jag 
föreställde mig hur det fungerade var att skriva och har 
något trott och representerade min varelse vulgärt stå 
känslan och ser jag skriver allt som gick genom sinnet 
han förtjust hoppas du läsa också .
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Denna person ensliga läget och planlöst här 
desorientering som driver oss att glömska i total förlust 
av känsla lusten att andas tror att detta är vad man står 
inför och samtidigt leva en titt en suck cigarettrök 
expanderar ett andetag efter en andedräkt ögattitta på 
min passerar cigaretten brinner långsamt för något jag 
söker ständigt från och med nu en annan andetag , ett 
ord innan de passerar tids hoppas detta missbruk 
försvinna en dag hände det som passerar uthållighet 
ansträngning frukt magi positiv inställning varnågot bra 
eller till och med exceptionell originalet skulle vara om de 
härrör från den typ av och vill bli bättre och mer än så !
Vinnare och slutligen överväldigande morgon erövraren i 
den tysta natten allt i min hand utan en fångst alla för 
illusionen med följande villkor vara nöjda eller mycket 
nöjda bara för att ville

Och som alla är en del av hur vi känner saker idag i 
denna dag av alla century'm predisponerade för lycka att 
leva jag inte leva för att höra vad jag hörde och inte vara 
där jag inte varit så väl återfödas för att leva gör det 
vanliga till något subtilt ovanligt redanär närvarande i det 
omedvetna något som vi inte har något emot att jag går 
vidare med säkerhet känner till något som jag gör varje 
dag lever alltid med tro allt vi föreställa oss är en verklig 
bedrift om vi är slavar under någon last eller dygd kan 
omger den och lämnar denhoppar driver flugor i fantasin 
av sinnena gör hjärtat pund för en gång nå den ultimata 
friheten för en person som inte döma efter sina 
handlingar vara är att leva fritt .

En dag gick för snabbt lyckades skaka mig stod tillbaka 
snart återupptas med andningen av en screening och 
förtroende för en återhämtning och insisterade levde som 
om det fanns ytterligare ett skott tog en långsam men 
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stadig och säker steg tillbaka till den galnaste loppet av 
världenras kallas livet var för henne att jag kämpade och 
nådde målet att bli glad över att vara väl positionerat 
inför ... via kämpar ensam är nödvändig frihet och det är 
syster till ensamhet samt avgår alltid markeras bara den 
första ochSlutligen kan du bara vara dig själv först och 
sista körningen ensam när detta var kämpaglöd men vi är 
aldrig ensamma ha liv framåt och som körs för att leva 
och vara först och sist när vi börjar en cykel är naturligt 
attavgår äntligen men det finns punkter där vi vinner är 
alltså det första livet på ett ställe och en annan sist men 
aldrig sluta så ingen löpare i loppet av liv vi alltid vinna 
och samtidigt att förlora och det är vad som slåss och 
lyckas i livet !

Drivs med fritid mediterade , equacionei och slutligen tog 
ett parti verkan på rastlöshet människan blir olycklig när 
lever inte bara när kan inte stå ut med att vara tyst är 
nödvändigt att söka lyckan som kommer inifrån eftersom 
vi söker något otåligt från utsidanliksom denna oro gör 
oss ledsna uthärda ensamhet och bli stoppad stärker oss 
uppnås vi leva med oss själva nådde lyckligt fullhet en 
som söker någonting eftersom det konstaterades inte 
tänka på det med ett autistiskt sätt att leva , men den 
största lyckanär inom oss .

6tar där ... 6tar där när inte fråga ... 6tar när det finns 
ingen anledning att ... 6tar där när du vill ... 6tar det 
även om det inte ... 6tar där när jag inte känner mig ... 
6tar där när miglågor ... 6tar där när du tänker på mig ... 
det 6tar pro vad kommer ... 6tar där när du föreställa dig 
... 6tar det ens inte vilja ... 6tar det bara för att ja ... 6tar 
där när migkärlek ... 6tar där eftersom du finns ... 6tar 
där eftersom du drömmer med mig ... 6tar det finns här 
... 6tar alltid där ... Vad jag tror 6tar där ...
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Om någonsin ser dig , och säga att det såg intressant 
flicka flicka , du hade något i ljusa look glad och glittrande 
leende var en kvinna för dig som vill ha snygga och 
sensuella epoker så att förförde mig och allt bara ville så 
kände gostas-du magi?Det var min dag till dag .

En dag tänkte jag allt det bara för att det är , vet inte vad 
jag ska säga och sedan skriva var annorlunda var ännu 
rädd att drömmen om att vara och inte veta vad som 
skulle hända Jag försökte beskriva vad någonsin skulle få 
se här slutade en resa på en av världenstystnad som 
fanns och att någon drabbats att någon ska göra bara för 
att göra det som andra inte saknar mod inte agerar , men 
de vet hur man ignorera välfärd någon som inte vet hur 
man ska se ut och se sluta och tänka !Radera cigaretten 
börjar drabbning som återstående helande önskan .

Jag kommer att skriva till driva ut och skapa .De 
tillbringar två minuter börjar sanningen om skriv- och har 
något annat du inte dig .Jag känner att jag inte kan , å 
andra sidan känner en krigare som har den sannaste , 
segern .Är 16 minuter från bort en cigarett , växer viljan 
att relight det .Allt går när du känner vad som händer .

Jag tänker så du får vänta .Svaghet i lusten önskan att 
vinna allt kommer att komma som solnedgången .Finns i 
ständig kontakt med lust .Jag tror att halvtimme efter 
sista gången jag ser mig själv och jag känner när han tog 
över tiden .Resan i sekunder , i minuter är som raketer 
för att fira varje framsteg .Jag känner mig lite , tänkte hur 
ska jag nå förskott.Det finns ett bakslag eftersom det 
finns tillgång cigarett.35 minuter skåda handlingen jag vill 
avboka .

Tänkte inte , agerade mekanisk och procedurläge.

Jag hade denna tillgång under en process av utrotning av 
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situationen .

Recoloco mig flyktig , den spontana skapelsen .Ord , 
meningar med action och anslutning .Jag hör på radion 
att planen kan avbryta , jag reflekterar och känsla med en 
nord .45 minuter och se en annan cigarett , tror jag , 
förstås !Alla utom nästan allt får mig att tänka och att vi 
måste konfrontera .

Det är en timme med ett resultat på 20 år med 30 jag 
har.

Vi bor 66 % av livet att tänka på 100 % som 33 % kan ge 
oss .Komplicerades , men förklarade .

Om jag verkligen måste kämpa och ambition att studera 
ett sätt att agera

Inte lätt , inte svårt att gå tillbaka till att röka en " bara" 
cigarett .Visas i taget , och följer en rutt som inte skjuter 
.

Naturligtvis jag röker på situationen .Min karaktär måste 
innehålla renhet .

De tillbringade två timmar 03 minuter och sedan tänkte 
esfumacei .

Kommer du dyka , kommer något sortir .Jag började att 
le , tänkte att något var på väg att få .

Det enklaste var att ge upp , men jag insisterar .

Stärkt och tänkte bara säga att jag vann .

Onaturligt något var onormalt .Som jag reflektera, är den 
bästa typ låtsas sova .

Viljan är att komma , men jag kommer inte att springa 
iväg .Jag är inget ljus , men energin aldrig missar .
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Jag känner ett blixt makt som aldrig överskugga mig .Jag 
kommer att förändras , det kommer inte att tveka att 
omvandla allt .

Och jag vet att jag kommer.

En lugn och banala cigarett , något tveksamt än 
irriterande .

När en dag en mås come'll be dig att ta tillbaka du hade 
vad som inte gjorde när ingenting ville alla förlorade 
skulle jag göra utan dig inblandad den beskrivning som 
passionen hade en jätte kärlek och alltid kunniga när man 
tänker på er , via vilkenjag förlorade här , du där som jag 
ville vara en vulkan vilja rör ditt hjärta att jätten kärlek , 
alltid triumfer någonstans kände jag en djup önskan från 
min värld du alltid velat , speciellt när du skrattar 
utseendet av lycka varstarkare än all el , genom vilken 
alla aktuella som binder oss och aldrig skiljer oss aldrig 
haft för avsikt att en slumpartad möte föreställa bron över 
floden där trottoaren redan betydde ingenting såg figuren 
och sprang och gömdejag läste i en uppsats söta ord som 
honung breven var inte skitsnack hade mening och 
begravdes i det förflutna något som det blåste och trodde 
att ansikte målat med en pensel i oälskad ram som du var 
en del av den resulterande konsten målades på skärmen , 
varsådana den åldras .

figuren

Fly , sprang men han tog tag i mig och drog mig , tog mig 
med honom.

Förbannad siffra som vi inte ser , men som sprider .Han 
är oigenkännlig formen av en sagoliknande utseende 
upplevelse .Mumlade figuren : du är rädd för en man utan 
ansikte!
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Ja - jag svarade med viss rädsla.Frukta inte för att jag 
existerar endast i närvaro av ljus .

Jag har talat om ljus och energi men aldrig av en man 
vars ansikte visas omedvetna och vällustigt och köra flyr 
utan att uppnå din fysiska .

Figuren är en varelse av mörker som inte kan leva utan 
ljus .Strange är en skugga som gömmer dig i mörkret och 
tystnaden .Men ökningar av ljus och med att hatt 
ostentas ansiktslösa , svarta .Jag stiger upp till himlen , 
tora med den snedvridning av ditt utseende och metamorf 
ljus .Längs floden skyarna som någon River med Sultan 
air av missmod och svara med hastigheten på svarta 
himmel och densifico mig att släppa kristallen och edgy 
regn.Men för en man utan ansikte vatten tränger min 
kropp och min egen stora gabardin inte blöt .Den är gjord 
av skugga .Dessa imaginära siffror skapas av mig till den 
döda natten , jaga flyr från mörker och ljus efterfrågan .

Jag är en vän av olycka skugga .

Allt ont är siffran finns inte.

Det är en saknad utseende .

Ropet som en form av livslång njutning kommer ut ur 
dunkla själ ,

Känslan av skyddet till andra och den fruktansvärda 
surrande själen .

Vad stiger heller faller men alltid stiger till bluff skit .

Vad du ser är verkligen hög och inte nedgången av 
klippan .

På höjderna av vågorna , där de gröna lögner och blå 
bleknar .
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Surge red alert principerna om andra.

Den mörka , dystra , är oseriöst inte alltid närvarande 
som det fördjupar förtvivlan ett högt och tyst skrik .

I ord avser att möta det övernaturliga magi som 
involverar passion.

Utan en hake , bokstav för bokstav bygger en litterär mur 
av ord kommer ett oundvikligt faktum ... där flyter 
skrivande och tårar av en oförstörbar förnöjsamhet vars 
väsen är inte emot , men eftersom det blir återupplivas 
och visas på grund av ett avbrottAntarktis is som stöter 
bort egen magi för att vara bland de bländande varelser 
och hur som tonar in i brinnande eld av lust att uttala 
långa aviserade .Han skriver och översätter själen 
utgjutande av skapelsen maskin .Bland linjer och tale här 
är vad man tänker och andra kommentarer .

Vertigo

En början , en klippa , eftersom tiden inte är efemära 
.Den parallella fall en dålig start , arrefeço .I tå balansera 
mig och jag hoppar , dyk .Jag tror inte hindra mig , 
hoppade och inbillade svindel .Snabb hjärta överraskad av 
något som jag kan tänka mig att resa .På framsidan , såg 
jag en livstid i en sekund för att glida över luften .Det var 
fritt fall höstens slog i marken ... den våta tjära vägen 
skiner i luften ventilations bakgrunden är kallt !Den våta 
asfalten känna den friska vattnet som lyser i mörkret 
minns den ljusa och gnistrande himmel och det var så 
stark att marken , starkt påverka detta skulle förstöra vad 
som skulle komma .Klockan har stannat och förevigat 
ögonblicket av hans tänkande .Vid hastigheter över 
vinden kom i panik och rulla ihop sig vände och steg , 
steg , återvände till den tidigare tidpunkt att vara senare 
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kalla det så höjer hösten när sjunkit skyhöga .

Stolthet känns som jag ser andra lidit någon som kände 
och såg aldrig varandra i huden på andra hoppet aldrig 
sofrais stiger anda hjälp och ömsesidig hjälp i de sätt det 
finns stenblock dessa hinder poserar stolthet född på det 
sättet ijag tror därför att världen kom att kämpa till slutet 
och se dig och vara slutgiltigt och gå till botten känna 
varandra och deras värld stängsel i konsten att stängslet 
där för att orsaka blåser allt går igenom en känsla av en 
hit i slutet avsvärd slåss en lida oavsiktligt överföra makt 
för att vinna och ha lyser fram är vinnaren och förloraren 
när faller , känner smärta , men stiger och sjunker beror 
är en kämpe som vinner smärtan är inbillade ihög sista 
akten och vi förmodar om ära vinnaren och förloraren alla 
fighters förtjänar önskad segern .

Den morgonen

Det var en lättsinnig och plågsamma gryning tårar inte 
långt från en överdriven gråt som var vettigt i ansiktet av 
unken fuktig morgon redan natten hade föregåtts bjöd 
tiden kom ett rop och sade att se upp för solen att 
komma och avdunstat tårarkör ner och världen med moln 
enkel leende sa förvånad bestämde mig för att bestämma 
vad som skulle komma skulle kontrollera och detta 
verkligen testa beslutet fattades inte dök upp från 
ingenstans skulle du dyka känslan att fonden mådde 
minutvanor från om mod och uthållighet matade mig 
hopp gapet upp och klar dimman och förrädiska vinden 
kom en önskan att uppnå något som skulle uppnås .

Tur skulle lanseras tid att älska mig själv och framsteg i 
kampen och slåss felfri skottet var exakt för de följande 
dagarna slog pekaren läsa timmar, minuter och sekunder 
och befriade mig , som genom ett troll var den dagenfröjd 
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och glädje såg mer än de flesta människor var olika 
vinstockar sinne skulle säkert hända skulle helt enkelt 
surtir .

webben

Jag tittade på allvar runt omkring mig såg landskapet och 
är inte ful såg till samhället såg en bana där allt är 
ansluten och allt men jag trodde spindeln var en tomt en 
riktig drama död var besöket av spindel och webben var 
för henne entyp av måltiden tog spindeln som led mest 
och minst vävde stucken människor och hur det somnade 
denna förtärande calhava har alla drömt om att de som 
dog i nätet spindel var den fula död upphörde att existera 
och dödligheten skulle duka detta vardrömmen om att 
vara odödlig utan rädsla för webben , spindeln och livet 
alla duka , men det är upp till oss att bilda en bana och 
kan vara bra för livet blir inte ful har viljan att leva och 
inte ser spindeln som slutet , menmen ett slut på en cykel 
av ett företag / webb som alltid under konstruktion bygga 
banan utvecklas och spindeln ingen lösning är webb , den 
fula spindel och min fantasi .

Kaffe lampor släckt cigarett mellan det onda och rostat 
kaffe få detta detta utrymme är en luftig , välbesökt där 
människor kommer från någonstans jag ser mig själv i 
framtiden för att skapa en slinga i detta utrymme där jag 
skriver och sedan har ett måljag hoppas nås på ca 2000 
timmar varav cirka en per ägna mig dag i detta utrymme 
specifikt kallade kaffe lampor där jag hoppas kunna 
belysa linjer mellan min dag till dag känna sig avslappnad 
energi även för instant'll hålla en daglig processatt skriva 
ett konstant skapa, vandra , är tänkande och skrivande 
något jag finner spännande och utmanande havet 
föreställa mig själv i min värld hav mellan botten finns det 
liv !Simma i havet av skrivande där jag ser bläck flyter att 
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skapa vackra linjer mellan texter, fraser , dikter eller ens 
enkla tankar utan mycket uppmärksamhet eller nederbörd 
, existerar avsikter i mitt hav jakt upp brev med harpuner 
att uppnå i bakgrunden även spänningenhjärtan som 
känns olika känslor , förnimmelser , men det viktiga är att 
dyka in i vårt hav och älskar speciellt de olika haven .

Jag tänder lyktan lykta makt att energi skåda raderar den 
upplysta tom , fyll känsla vaknar i mig en önskan oändliga 
händer att lysande låga lyser en eftermiddag går 
långsamt , mycket lata är en lätt väcker en ljus blick och 
hursom kommer en vinst i närvaro av ett kunskaps vara 
avger en tät parfym , intensiv och smittsam skåda en doft 
som känns nöje att andas in och hur bra varje dag aldrig 
andas samma luft le leendet inte alltid korrekt , men det 
som gör dig vackerintim litet leende , ett tecken på glädje 
och fest som en fascination en mycket naturlig och 
avslappnad tidlös glädje när förnuftigt leende slog mig en 
glöd som listigt inget emot och när du rör mig är 
annorlunda stunning'm något djupt tänkande för ett 
ögonblick som lyckavisas i verkligheten av dualitet av en 
glad leende till en titt för ljus som jag ibland har sett .

Fado fado en destination som markerar nostalgi utan 
ålders avlägsen öken men mycket nära huvudkontoret för 
att se dig önskar en vill bara du känner att du hör inte allt 
som jag skriver , men jag känner det jag skriver .

Här är en enkel , men inte minskat det ord som mitt 
hjärta att lyssna på vinden i vinden anförtro att ta dig 
några ord skrev med det regn som med ett inlägg skulle 
säga dig att det skulle göra en sol design med sina strålar 
och dujag skulle säga att du är min energi och för dig min 
sol kommer alltid skina även på dagar då snön var detta 
tänkande att vinden alltid skulle blåsa .
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Tänk , reflektera och agera eller inte agera är inte 
uttrycks känns och hur svårt det är att känna och uttrycka 
inte bara ibland att bara existera , men reflektera innan 
reagera som en känsla process och låtsas som ett 
tankekontroll handling eller inteagera nu skåda klokare 
sedan låtsas .

Det är en känsla efter sedan reflekterar snarare en 
reaktion som inte kan känna kan också hänga ibland 
genom en tyst tanke och bara stanna genom närvaron 
vilket innebär att vara .

Hindret är inte hindret för att vinna showen själv utan 
rädsla ibland känner en doer , men intresset är att leva 
och kämpa för oss att utveckla detta ibland är att växa 
och lära sig i kampen för livet som vi alltid måste reagera 
på förlusten , oturen vinna hinder ärmaximera jag vinna 
är maximal njutning att vinna och ge oss den rätta värdet 
för att övervinna oss och få värde i att lära av nederlag 
och slutligen vinna är kärnan i levande.

Sjöfarts virvlande vatten rulla ut i havet , sanden spinning 
droppvis korn av säd en bris rullar på golvet , greppa med 
ena handen havet sjunker med en annan sanden i havet 
som värd doppad i lös själv handen ,frigör sig expanderar 
en känsla av vem hade allt i sina händer , men inte allt 
har inte allt uppnås ibland flyr händer mellan vad vi 
känner i våra hjärtan och händer har alla en rafflande en 
fångst som framträder som bildar envirvelvind .

Inte vad jag ska säga är sant , men det är inte absolut 
lögn!

Den flammande smärtan av en förlust .Där , men var är 
du ?Vad jag gjorde ?

Jag ville inte drömma att jag är vaken väntar .
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Du kommer att komma , kommer att rädda mig från 
denna sorl frossa mig , ångra mig , bryta mig och 
korrumperar och säger att du inte är !Där jag är , jag vill 
ha mer , jag kan inte hålla enda levande och andning .

Igenom fronter och skåda något som håller mig framåt .

Eftersom reträtt och komma tillbaka till där jag inte ens 
tänka eller vara .

Jag vill springa iväg , bort cigaretten , konflikt på 
klipporna och fulminater .

Mitt hjärta är så här cigarett som går ut till en önskan att 
återuppväcka du kommer att vara den som driver mig och 
en knut unties .Jag skulle inte , vill inte vara en lös tråd 
som band kommer grepp .

Vill inte vara vad du säger eller säger om mig , jag vill 
vara det jag känner .

Denna knut , inte se att kvarka och kramar och förstör .

Denna tie kommer att brytas .

Allt tillbaka till noll .Jag vill bara vara 0 utan någon logisk 
uppföljning , vill inte vara positiv eller negativ , men du 
insisterar på att du måste göra och hända.

Låt mig .

Varför gråta ?

Jag vet inte , men alltid vet varför riva faller och löst , jag 
vet också eftersom jag ibland stöter på fel andras och 
eftersom jag håller tag .

Jag vill gråta , jag vill släppa mig.Denna bitterhet känsla 
som lämnar mig med en varm kall rysning som , men värt 
dina tårar , och skratta och känna .Slutet kommer att ta 
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hand om slutet nås genom en tår inte vräkta men alltid 
lurar och körs i ansiktet av tår likgiltighet .

Jag tänkte , som du är.Så vanligt , så som vad du tror , är 
en standard .

Jag bryr mig inte vad saga , vill jag se vad du inte kan ge 
mig vad jag behöver och inte dig .

Vill mig .Till dig jag vill ha dig som du alltid har varit , vad 
han trodde var vad du var , eller där du inte var , gjorde 
du som du gör .

Jag är mig .

Jag vet inte hur jag började den här historien tror jag 
några kommer att nå , men inte ha någon pil eller bågen , 
än mindre mål .

Jag har inget syfte att slå, jag vet inte ens vägda Taria , 
jag känner att jag uppnår är mig själv , är pilen drivs in i 
hjärtat , så min smärta.En ensam hjärta , präglad av en 
stroke än förnyar , är för stark viljan att pumpa smärtan .

Jag är inte fri .Jag kommer aldrig att vara helt gratis , 
älskar min frihet , men jag känner mig bunden av vem 
som har kärlek till mig .

Eftersom de älskar mig ?

Skulle älska.De vill vara fri och bunden till någon.Vill mig 
att känna mig ensam och obemärkt .

Jag vill inte förstå någonting , vill inte tänka på någonting 
, för jag invadera , jag vill bort från närmar sig.

Jag vill inte att kärleken sägs vara frihet .Jag vill bara 
släppa vad som finns i mig .

Den ångest , förlust .Var och inte längre är .
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Kom ögonblicket utan att känna till vänster .

Denna natur att göra och ångra och mer , för att berätta 
vad vi ska göra .

Jag vill inte göra någonting , vill inte gå bort , jag vill gå 
där jag inte får .

Var borta och ingenting kommer att medföra .

Gråt inte , inte skratta , inte tror , inte ser ut och känns 
som om jag är inte död .

Vilken tragedi !

Och jag måste gå en dag kommer jag också duka .

Hur Kom ?Ja , jag undrar varför det , varför det, men vill 
inte tänka vad som sänts .

Vill du inte slåss , inte vill vara så mycket som någon som 
aldrig var .

Rösten spökar vem klagar .

Hang On .

Jag kommer att resa , jag kommer och går tålmodigt .

Vad kan jag säga , jag har inte , har inte mycket och en 
annan så jag saknar .

Invaderar mig att berätta för mig inte vill .Jag vill inte .

Jag vill inte gå tillbaka , jag vill vara här när musiken 
spelas och det blåser .

Vill inte vara djävulen , vill inte vara ängel , vill inte 
himmel eller helvete .Jag vill att landet där allt finns.

Vill inte lämna, jag stanna där jag är , jag vill ha alla där , 
bara jag utrymme att andas och tänka på det.
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Föreställ och skapa min egen existens .

Jag vill bara luft att andas .Vill mig lös som luften vi 
andas .

Jag skrev vad som kommer att efter att ha läst vad min 
varelse vill förmedla .

Jag vet det är inte lätt .Jag tror att många kommer inte 
sägas , mycket också det som inte kommer att förstås .

Jag förkastar .

Häftiga vill avvisa det som utarmar mig .

De triviala saker har ingen plats i hjärtat finns det en hel 
del känslor .

Vad vi ser i korthet kan du markera i ditt hjärta .

Han kan inte ta det , vill inte se , men känner vad dina 
ögon ser .

Öppna aldrig ögonen av hjärtat eftersom han inte kan se 
och lider .

Jag är här .
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Ser du mig ?Jag tror inte !Kan du känna mig ?Också tror 
jag inte !Vad ser du i mig ?

Um , jag var här så att du inte esquecesses mig , inte kan 
stå inte dig , eftersom det som förenar oss ibland skiljer 
oss , men jag säger er att jag är här .

Jag kommer inte låtsas

Jag kommer att skriva och låta det flöda .

Vad jag skriver är utan tvekan en tår .

Som jag skrev en tår som den är , ledsen, ensam , våt, 
lös .

Låt mig torka dina tårar , din smärta , din sorg , din 
ensamhet , att kvävning som är att vara ensam .

Låt mig slicka dina tårar , jag dricker denna smärta du 
känner

Endast , ensam .Me , detta är jag , bara jag !

Hur är jag?Bara mig .

Känslan expanderar att verkligen känna smärta .

Hur känns det att vi är .Jag tänker på är att gå längre än 
vad som kommer från utlandet .

Inåt vet att jag finns , att existera för andra bara titta på 
oss , men aldrig se samma som jag tappar sidor , enstaka 
blad , lösa meningar , lösa sidor , enstaka blad , lösa 
fraser , vill att allt ska lossna , vill intespara någonting , 
jag tömmer mig själv , bara så evoluirei att allt jag 
skriver , allt evaporize , esvaísse i skrivelsen av en 
mening mer smärta , varje ord din smärta , jag skriver för 
att ställa mig fri .Vill inte lida .

En annan dag på morgonen , den friska morgonluften, 
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bullrigt också.Jag vill att natten , tyst natt , där jag ser i 
mörkret ljuset du ta med dig .

Låt oss gå med tystnaden och mörkret .

Låt oss göra det lätt blackout .Sidor , hörn , berlocker, 
besvärjelser , dikter , fraser .

Jag vill vara ditt ljus i den mörka natten .

Som jag låta mig gå i hörnen på de djupa tidvatten spela 
harpor höga Mermaid .Jag vill stanna och titta på dig utan 
att berätta vad jag ska skriva .

För att aldrig glömma dig .

Ingenting !Gjorde ingenting

Målet med dessa ord är null .Jag vill inte att du ska läsa , 
vi vill inte längre skriva en dag vill berätta .

Men nu ville bara ha en bit av ingenting .

Jag vet inte om du kommer att läsa , än mindre förstå 
vad jag har att berätta.

Vad vill du märker är att entendas och allt , men står för 
mig och det kan du räkna med mig .Men inte berätta för 
någon .

Jag kommer att vänta på döden decepe mig .

Döden ?Det finns ingen död !

Och detta är alltid närvarande .Jag är inte rädd för döden 
, men att förlora dig .

Inte att något sårade mig , men upplevelsen av att ha och 
inte ha är skillnaden av att vara , hur kan det vara så?

Jag vill inget , för lite och mycket vad jag vill , jag vill 
inget jag upprepar , jag hade allt när jag inte visste och 
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nu vet jag vad jag vill ingenting, förkasta det som är och 
nej, jag kommer att vara fri, fri från allt för migband och 
kommer att släppa mig bitterhet , det är få .

Enkelt , jag vill vara !

Kan jag vara mig bara ?Ja jag och allt är detta inget jag 
inte vill ." Tidlös "

Hit , och började slå oavbrutet hit med en aldrig tidigare 
skådad ström av en anomali eller skadad så en dag 
öppnades inte mer komma tillbaka för att göra det var 
öppet och omedelbart nära som jag kommer att uttala, 
var min, men alltid i mittdin beställning det , du och jag i 
ett ord så hjärtat !Den djupa sorg av att vara

Det är inte känt för att vara medveten om och lära sig att 
leva med din intima se, är gapet försumbar och har 
tillhörighet är något som alltid tonar som i kapitulation , 
inget motvilja i huvudsak endast vill vara är från jagetdu 
kan se i bakgrunden vårt inre och det ser vi att det finns 
ingenting så underlägsna att manifestera högre skåda en 
uppenbar tror , jag inte låta att uttrycka hur mycket lägre 
är den nivå där vi placerar oss själva att vi får se hur det 
högre jaget ,blir allt nära oändligt alltid undrat utopisk 
skåda födas , leva och lära sig och när du verkligen inser 
vet att mycket gick bort från allt och vet din egen vad har 
förändrats ?

Allt i mitt tysta världen!Hur Kom ?

Eftersom jag är villig att ändra och möta alla men nästan 
alla kommer från min värld min värld tysta ?Det är 
intellektet som säger mig att göra det rätta så !Föreställ ? 
!En dimension stratosfären utan gränser expansionen in i 
besvikelsen av magi tidlöst ut på nivån för illusionen sig 
alltid med den mörka utseende sann illusion av ordet 
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redan talat besvikelse ;Dora generation av inre konflikter 
i det enkla vånda som slår alla harmoni .

Gåtfulla , djup och känslig att den icke- bindande brev av 
energi mycket fler bokstäver eller brev lilla ordet .

Här är en menhir som sedimente och skriva mycket i lite 
sägs .

Förgäves saker du kommer många kommer att vara de 
som lämnar dig , andra kommer inte stå .Att säga att det 
är större för en tuff fighter , men du " använder " som få 
kommer att stå , men de inom den inre minsta har det 
värde som bara du kan få .Live , växa , lära , och i 
bakgrunden alltid den lilla utopiska know .

Här är en dag för lite , vill bara en annan lära sig att 
skriva var att ena kännare det vanliga kunskap om 
vetenskaplig kunskap , de båda förklarar endast med djup 
visdom som läses +

Jag ska börja där jag vill avsluta .

Röken expanderar insidan av mitt rum .För min inre också 
, detta kränks .Jag vill bryta med dig och med andra.

Jag ska få ?

Styrka , styrka och kraft som förföljer mig och säger åt 
mig att gå framåt utan rädsla !

Du kommer att sluta innan mina dagar .

Alla exteriör Jag kommer att förkasta , eftersom jag 
kommer att känna ... Jag vet inte , men här lämnar jag 
min lilla berättelse är på denna sida , höjde ni min 
nyfikenhet liten historia .

Vad jag kommer att berätta på dessa sidor är för mig att 
hitta den sanna jaget som bor i mig , utan världen utanför 
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Hur är detta möjligt , kommer vi att se hur jag ska 
beskriva min berättelse .

Att inte längre förskott , retirera verkligen redo att gå 
.Rökning fortsätter att genomsyra detta utrymme .

Denna historia börjar där kommer att sluta .

Vad jag säga är att bekämpa allt .Låt oss se om jag kan få 
till slutet och säga att jag gjorde allt och ingenting , som 
maximering av det inre jaget .

Har kommit hit i en kort stund på cigaretter uppgick 
antalet sidor läsa varför .

Låt oss ta kampen , kommer detta att ha tid

Sopra i timmar , i minuter , på några sekunder .Det är 
över !

Jag ska börja där jag slutade .

Jag är redo här rökning borrar fönstret och utsläpp i luften 
, vill jag vara här rök finns det bara luft .

Jag vill bara andas luften

Jag vill flyta och föreställa sig vad här kommer att berätta 
.Vad jag inte vill göra , börja så småningom alltid göra 
samma misstag .

Striden är långt ifrån låst .

Vad jag vill förmedla är känslor, situationer och konflikter 
.

Och kampen är på att vinna den varelse som jag var .Jag 
vill vara den andra siffran jagar mig .

Min egen medvetenhet som varnar mig och säger : dyka 
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vinner du

Här står jag , men kämpar mot den rörelse som jagar .

Min stora , kommer till mig själv .Befria dig , expandera 
själv , låt mig vara du genom mig .

Började här vad jag kommer att bli .Vilka är de frågor , 
fortsätt utan att blinka , se en siffra som förföljer mig .

Innebär , hända igen och återfödas för att leva och känna 
.Ingen demagogi och illusioner , lever det du inte kan se .

Eftersom endast då kommer du framsteg , gå upp och 
säga .

Jag vill vara den jag är , jag är mig .

Att jag var och att siffran kommer att bli .

Jag kommer att vara som jag tror.När jagar mig jag 
kommer att berätta vidare .

Facing mig och befria mig .Slutligen ännu inte inletts .

Allt som tanke.Akta detta vara jagar dig och slutet på 
kabeln dig som vän .

Inget mer synd om detta ögonblick .Nått slutet av plåga , 
han rörde vid mig och viskade till mig , är du där ?

Nu är det slutet på början att jag kommer att rapportera 
här.

För nu säger jag , bara komma till mig och inkorporerar 
mig till seger .

Major i mig förvandlas till dig .Besitter mig !

Du kommer att vara sista gången min lukt .Ja , du får gå .

Visa inte ledsen med din avresa .Förresten jag ser i din 
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väg .

Gå som du kom , hur du kom .Jag vill inte att du , du är 
mer en trevande olycka .Din närvaro är en skymf .

Jag vet det för dig , aldrig vunnit , bara förlorat .

Du är som cigarettrökningvän av sjukdomen .

Del och gå , gå gå att vid ankomsten inte kommer att 
vara där .Som jag sa , Emano till din lukt som bara 
genom att ... ires få annan smak och parfym .

Kanske du inte kanske du vet , varken thou ihåg vad 
provocas dig .

Eftersom jag vet att du minns för några år .Nog nu att här 
ligger en önskan att fortsätta med dig .

Jag ska stöna i din närvaro först trodde , men omen för 
mindre krämpor .

Är ämnet och jag skapar vår anslutning , men katastrofala 
och illusoriska nöje att levnadsvillkoren lite svaga .Jag 
vågar med frihets .Eftersom endast då vara lätt och 
naturligt , så som matar mig .

Cool , fridfull , varm och harmonisk blir ersättningen

Naturlig vind flyter eftersom tiden alltid känt med sin nord 
.Luftströmmar bafejado mot oss blir stormar vi står inför , 
är det bara naturligt att röken från luften själv .

I vilket vi finner i naturen utanför som innanför harmoni 
av de fria strömmar.

Blommor , växer och konsoliderar själva roten av 
befrielse.Wills entydig vårt möte är mycket rosa i tider av 
ökensanden sträcker uppstramande anledning .Den går 
upp frigöra människans vulgära bilden , till excentricitet 
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intim relation som skiljer oss .Vi är olika , jag är naturliga 
och ekologiska du är konstgjorda och syntetiska och 
därmed inte exprimas utan mig .Utan lagen som kommer 
att neutralisera , du gör mig lycklig .

Jag ska öppna dörren för dig att komma och prata med 
mig .Men jag lämnar det på glänt för att få ut snart efter 
.Figur du är medveten om din spridning , consomes mig 
tålamod oroligheter .Du är och du kommer att bli lite 
mycket betydelse .

Vi har alla dessa dumma stadier , vanligen hos barn .

Men om de berättar för oss vuxna att släppa barnet vi har 
i oss , då jag hade med dig en dålig fas .Jag kommer 
tillbaka till patienten lugn.

Du kan gå jag låsa dörren .Ganska vet varför du kom , 
men också vet var du går .

Gapet är stort , större tänkt att släppa dig .

Fly , utan mig , omsluter dig och exploderar .Från första 
dagen som ditt ord har varit min mening , men säg inte 
när nästa du berätta för mig , hej , jag är här , men 
kommer säkert att bli din resa en återgång till hårt men 
harmonisk verkligheten så att den antingen låta invadera 
,vi har vad vi söker ?Så bara ett ord från dig , det är bye .

Och du kom att gå iväg med start ...

Det var sista gången ... missar kommer att lämna.En tår 
föll och släckte ropet .

Repet som binder mig , är inte samma sak som kväver 
mig .Den nod i halsen , hänger på en tråd .

Estrangulas sinnet och sufocas medvetandet .

Vad du erbjuder är en långsam död föryngra och gå hit 
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och prata som vi har gjort .Aldrig kommer att radera 
smärtan akut än ett slag skära laminatet vild live.

På toppen av den skakande minne och spöklik slag .Var 
din dichotomous närvaro mellan att vara och inte vara 
.Livet täckt av fotografiska ögonblick som alla butiker och 
omedelbart hälls .Eftersom du bor i mig ur mig .Raderar 
ditt öde och leva fraktionen .

Denna tidlösa känsla sprider följande moment .Hur att 
flyga utan att lämna din plats .

Den här gången inte sluta eftersom andas och kan du 
någonsin sluta, det som gör att du andas .

Living är lika stark som lusten att andas .Men bara andas 
inte lever .

När du lämnar du leva dig inte sluta andas .

Därför , vad är det som uppstår i ett hjälplöst bild.

Utan gränser eller konsekvenser , nästa steg .Detta 
framväxande från att vara en annan varje ögonblick 
sveper oss vad vi verkligen är , en illusion av 
självgisslandet klippan är att leva medan vi lever , vad 
som rör oss är naturen som omger oss ständigt och bara 
distraherar oss , jag menar att allaabsorption tiden 
avsedd endast illusorisk sinne eftersom naturen speglar 
alla ramar slumpvis och superlatively överstiger varje 
ögonblick av mänsklig rörelse formuläret .

Oavsett uppstår kring siffran jaget är utanför som 
förstorar interiören , men bara fånga känslan av 
distraktion är en större varelse som flyttar oss till moder 
natur .Om du någon gång , dygdiga , motsägelse 
invaderar du assimileras i det ögonblick sinnes dessa 
poster inte kan matcha lärande och avsluta varje fart .
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Tack och lov språng den enorma och avlägsen tanke.

Jag skulle vilja prata om ... Du bestämmer alltid 
manobraste .

Att vända rollerna säger hålla tyst .

Flygningen av ett ord är en handling .Som ignorera dig 
och ta dig från .

Du flyger runt i vinden skuggan .Eftersom du dölja, visas 
så när du vill ha det .

Ser du inte ?

Ge dig själv en annan , kommer du att ha en annan vän 
som inte är din enkla olycka .

Det framgår ångande upp .

Det var således räkna till tio , insåg jag hur mycket 
vislumbramento ögonblicks ögonblick av det framtida 
fönstret var öppet och bara visa den sista röken 
expanderar och som ett klick på framtiden blir stor och 
omfattande .
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